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خروش زنداني سياسي آزاد بايـد  
گردد را امروز بايد در سـراسـر ايـران      
طنين انداز کرد. جمهوري اسـالمـي      
با بگير و ببند و زندان و شـکـنـجـه و       
کشتار خود را در قدرت نگه داشـتـه     
است. اما اين اسلحه ديگـر کـارائـي       
ـپـاخـاسـتـه        ندارد. امروز مردم ايران ب
انـــد. حـــقـــوق انســـانـــي خـــود را                
ميـخـواهـنـد. بـه هـزار زبـان اعـالم                  
ـيـم         ميکنند که "زير بار ستم نـمـيـکـن
ـيـان    زندگي". مبارزه براي آزادي زندان
سياسي في الحال فعاالنه در جامعـه  
جريان دارد. خانواده ها و بسـتـگـان         
زندانيان در برابر زنـدانـهـا تـجـمـع و             
ـنـد و آزادي فـوري              اعتراض مـيـکـن
عزيزان خود را کـه در اعـتـراضـات           
اخــيــر دســتــگــيــر شــده انــد طــلــب             
ـنـد. کـارگـران و مـعـلـمـان و                    ميکـن
دانشجـويـان مـيـجـنـگـنـد و تـالش                
ميکنند رهبران و همسنگـران خـود     
را از چنگ گرگان حکومتي نـجـات     
دهــنــد. مــردم هــرجــا مــيــتــوانــنــد            
ــر شــدگــان را از چــنــگ                ــگــي دســت
ماموران حکومتي نجات ميدهنـد.  
کارزارهاي قـدرتـمـنـدي بـراي آزادي          
زندانيان سياسي در ميان کارگـران و    
معلمان و دانشجويـان و بـخـشـهـاي          
مختلف مردم در جـريـان اسـت. در           
تمام اعتراضـات و تـجـمـعـات يـک             
شعار مردم آزادي زندانيان سـيـاسـي      

 است. 
ابزار زنـدان و دسـتـگـيـريـهـا را                
ميتوان و بايـد از دسـت حـکـومـت            
اسالمي گرفت. اين يک گام مهم در    
ســرنــگــونــي ايــن حــکــومــت اســت.        

جمهوري اسالمي حکومت کهريـزک  
و اوين و شکنجه و کشـتـار فـرزنـدان       
مردم در زندانهـاسـت. زنـدان ابـزاري          
براي به بند کشيدن کل جامعه است. 
گشودن درب زندانهاي ديـکـتـاتـوري     
اسـالمـي، يـک امـر فــوري و مـهــم                
ـقــالب مــردم ايــران اســت. شــعــار             ان
زنداني سياسـي آزاد بـايـد گـردد از             

ـبـاي          ٥٧ انقالب  به عنوان شـعـار زي
آزادي در قلب مردم ايران حـک شـده       
است. اين شعار را بـايـد بـار ديـگـر               
ـيـن تـر          وسيع تر و عميق تر و پر طـن
ـيـان سـيـاسـي          فرياد بزنيم. همه زندان
فــورا بــايــد از شــکــنــجــه گــاهــهــاي          
 حکومت منفور اسالمي آزاد شوند. 
انقالب مردم ايران با سرنـگـونـي    
حکومت اسالمي، بي ترديـد فصـل     
نويني را در تاريخ اين کشور خـواهـد   
ـبـار           ـن گشود. فرمان انقالب ايـران اي
ـيـده اي بـدون            اين است: "ابراز هرعـق
قيد و شـرط آزاد اسـت. تشـکـل و                
تحـزب آزاد اسـت. اعـتـصـاب آزاد               
اسـت. نــقــد مــقــدســات آزاد اســت.            
تجمع آزاد است. هيچ شـخـصـيـت و        
نهادي از انتقاد مصون نيست". ايـن      
فرمان دوره نويني را نويد ميدهد که 
به تمام دورانهاي ديکتاتـور سـاالري     
پيشين در تاريخ جامعه ايران پـايـان     
ميدهد و جامعه اي نمونه وار از نظر 
آزادي بي قيد و شرط سياسي را پـي    

 ميريزد.
 کارگران و مردم ايران!

دنيا دارد اعتراف مـيـکـنـد کـه          
ـيـه جـمـهـوري اسـالمـي                انقالب عـل
ـيـم بـا             ـتـوان برگشت ناپذير است. مـي
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سوسياليـسـم انسـان اسـت يـکـي از               
شعارهاي حزب کمونيسـت کـارگـري      
است که در واقع منصور حکمت آنـرا  
بيـان کـرده اسـت. آيـا ايـن تـعـريـف                    

 متفاوتي از سوسياليسم است؟
ـ�ا�ـ9:   ـ* ـ�ـ% 1 خـيـر، ايـن      ��

ـيـسـم               ـفـاوتـي از سـوسـيـال تعريف مت
ـلـکـه تـاکـيـد بـر خصـلـت و                   نيست ب
ــر                 ــه اي و جــوه ــاي ــت پ خصــوصــي
ـيـسـم بـر           سوسياليسم است. سوسـيـال
لغو استثمار و مالکيت خصوصي بر 
وسائل توليد و نفي هر نوع تبـعـيـض    
ــقــاتــي مــبــتــنــي اســت و ايــن                طــب

مـحـور قـرار دادن انسـان و                 يعـنـي  
ـتـصـاد و فـرهـنـگ و              انسانيت در اق
سياست و کليه منـاسـبـات و روابـط         

 اجتماعي.
جامعه سـرمـايـه داري انسـانـي            
نيست، طبقاتي اسـت. اسـاس نـظـم            
سرمايه داري استثمار و سودآوري هر 
ـيـت              ـل چه بيشتر و تامـيـن مـنـافـع اق
مفتخور حاکـم اسـت. امـروز ثـروت            

سرمايه داراني که کمتر از يک درصد 
جمعيت دنيا را تشـکـيـل مـيـدهـنـد            
باندازه دارائي نود درصد ساکنين کره 
ارض است و در همه کشورهـا دولـت     
و ارتش و قوانين و فرهنـگ مسـلـط      
در دست و در خدمت اين يک درصـد    
قرار دارد. فرهنگ و ارزشهاي حـاکـم    
بر اين جوامع، مذهب و ناسيوناليسم 
و قومپرستي و آب و خاک پرسـتـي و     
ـتـي و            پدرساالري و تبعيـض جـنـسـي
غيره همه بازتاب و ناشي از تبعـيـض   

 طبقاتي و حافظ آن است.
در برابر و در نفي اين وضـعـيـت،    
سوسياليسم بر هويـت اجـتـمـاعـي و          
جهانشمول انسانها تاکيـد مـيـکـنـد.        
انسان مـوجـودي اسـت اجـتـمـاعـي.            
بقاي نسل بشر در طول تاريخ، زبان و   
فـرهـنـگ و تــمـدن و دسـتـاوردهــاي               
علمي و تکنولوژيک و هنري انسان و   
حتي فيزيولوژي انسان همـه حـاصـل      
ـيـد                  زندگي اجـتـمـاعـي و کـار و تـول
اجتماعي او است. اقتصاد، سياسـت   
ـيـسـتـي بـر ايـن                 و فرهنگ سـوسـيـال

واقــعــيــت پــايــه اي، يــعــنــي هــويــت          
اجتمـاعـي و جـهـانشـمـول انسـانـي،               

 مبتني است.
از نظر اقتصادي سوسياليسـم بـا     
لغو استثمار و مالکيت خصوصي بر 

و با مـحـور قـرار دادن          وسائل توليد
و   تامين نيازها و رفاه همه شهروندان

تحقق کنترل کل جامعه بر وسـائـل و     
 –پروسه توليد، از جـامـعـه مـدنـي            

فراتـر    -آخرين شکل جوامع طبقاتي
 ميرود و به جامعه انساني ميرسد.

ـيـسـم       از نظر سياسي در سوسـيـال
همه شهروندان از طـريـق شـوراهـا و             
ـيـمـا              ـق ارگانهاي نـوع شـورائـي مسـت
درسياست گذاريها و تصميمگيريـهـا   
و اجراي آنـهـا دخـيـل و سـهـيـمـنـد.                  
حکومت در جامعه سوسياليستي نه 

ارگـان اداره      ابزار سلطه طبقاتي بلکه
 امور جامعه بوسيله خود مردم است.

ـيـسـم      از لحاظ فرهنگي سوسيال
ـفـي هـويـت تـراشـي            در مقابل و در ن
هاي ملي و قومي و مذهبي و نژادي 

رايج در جوامع امروز، هويت انساني 
و نــوعــدوســتــي و احســاس و درک             
مشترک از غم و شادي و خوشبخـتـي   
و بدبـخـتـي و ارزشـهـاي مشـتـرک و                
جهانشمول انساني را قرار ميـدهـد و     
بر هويت اجتماعي و منافع و آمال و   
ارزشهاي مشترک هـمـه انسـانـهـا در          

 سراسر جهان تاکيد ميکند.
"اساس سوسياليسم انسان است"  
بيان فشرده و موجـز واقـعـيـات فـوق          
ـيـسـم انسـان              است. "اساس سـوسـيـال
ـيـسـم از        است" اعالم ميکند سوسيال
نظر اقتصادي، سياسي و فرهنگي بر 
تاريخ جوامع طبقاتي و مناسبـات و    
معيارها و ارزشهاي ضد انسـانـي آن     
نقطه پايان مـيـگـذارد و بـه مـعـنـي                
واقعي و دقيق کلمـه تـاريـخ جـوامـع          

 انساني را آغاز ميکند.
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 ٢٠١٨ ژانــويــه       ١٩ از ديــروز      
ـتـکـار دولـت            ارتش و نيروهاي جـنـاي
ترکيه از طريق زمين و هوا حـمـالت     
نظامي را با بکارگيري ده هـا فـرونـد      
ـيـوشـا و تـجـهـيـزات                  هواپيما و کـات
نظامي عليـه عـفـريـن و مـردم ايـن               

 مناطق شروع کرده اند. 
شهر عفرين و حومه که در شمال 
غرب کشـور سـوريـه قـرار دارد زيـر              
بمباران و کاتيوشا باران شـديـد قـرار        
گرفته است. عفرين هم مرز با ترکيـه   
است. اين شهر و مناطـق حـومـه آن         
تحت کنترل  نيروهاي مسلح  حـزب      
ـيـک (ي.پ.گ) قـرار             اتحاد دمکرات

 دارد.

ـتـکـارانـه کـه          در اين جنگ جنـاي
دولــت تــرکــيــه بــه مــردم عــفــريــن و            
روستاهاي حومه اين شهـر تـحـمـيـل        
کرده است تا کنون تعدادي زخـمـي و     
ويراني زيادي به دنبال داشـتـه اسـت.      
در پس اين لشـکـر کشـي و بـحـران              
منطقه اي ائتالف دولت امـريـکـا بـا       
ي.پ.گ از يــک طــرف و روســيــه،               
جمهوري اسالمي ايران، دولت بـعـث     
سوريه و دولت اسـالمـي تـرکـيـه در            
صف مقابل قرار دارند. بند و بست و  
معامله هاي سياسي و جنايتکـارانـه   
روسيه و ترکيه و سکوت مـعـنـا دار        
آمريکـا خـبـر از تـحـوالت تـازه اي                 
مـيـدهـد کـه قـرار اسـت مـردم ايــن                  

 منطقه تاوان آنرا بپردازند. 
نيروهاي دو صف متخاصـم، بـا     
قـربـانــي کــردن مــردم ايـن مـنــطـقــه              
ميخواهند به تعادل تازه اي بـرسـنـد.    
دولت ترکيه با چراغ سـبـز روسـيـه و           
عدم مخالفت جدي آمريکا زرادخانـه  
نظامي خود را از طريق زمين و هـوا    
بکار گرفته است تا قدرت خود را در   
ـنـش بـه نــمـايــش                ـفــي مـقـابــل مـخــال
بگذارد. از اين طريق حاکـمـيـت ايـن        
منطقه را از دست نيـروهـاي مسـلـح       
ـيــروهــاي                    ي.پ.گ خــارج و بــه نـ
اسالمي متحد خود از جـملـه ارتـش      

 آزاد بسپارد. 
دولت روسيه نيـروهـاي نـظـامـي        

خود را که قبال با توافق ي.پ.گ در     
عفرين مستقر شده بودند خارج کـرده  
و راه حمله نظامي دولت اردوغـان را      

 هموار نموده است. 
دولت ترکيه و روسـيـه و سـوريـه         
بارها اعالم کرده اند کـه آمـريـکـا از         
طريق نيروهاي ي.پ.گ مـيـخـواهـد       
خط شمالي کشور سوريه را به درياي 
آزاد وصل کند. اکنون آغاز عمليـات   
ترکيه در شـمـال سـوريـه قـرار اسـت               
مانع اجراي اين طرح آمريکا بشود و 
ي.پ.گ را بــه عــنــوان نــيــروي هــم              
جنس و مـتـحـد پ.ک.ک تضـعـيـف             

 نمايد. 
اما در ميان رقابت و معامـالت  
ـفـر از            کثيف دولتهاي فـوق هـزاران ن
ساکنين مناطق عـفـريـن، کـودکـان،        
سالمندان و همه مردم ايـن مـنـاطـق         

ـنـي و               زير شديدتـريـن حـمـالت زمـي
هوايي قرار گرفته اند.  شليک مـکـرر    
بمب از هوا و توپ باران و حمالت رو 
در رو و جنگ بيرحمانه از زميـن کـه     
دولت ترکيه بـه مـردم ايـن مـنـطـقـه              
ـتـوانـد ابـعـاد             تحميل کرده اسـت مـي
خطرناکي بخود بگيرد. ايـن جـنـگ         
اگر متوقف نشود ميتـوانـد يـک بـار         
ديگر رشد و بکـار گـيـري جـريـانـات           
تروريست اسالمـي از طـريـق دولـت           

 ترکيه را تقويت کند. 
کميته کردستان حزب کمونيست 
کارگري ايران لشکر کشـي نـظـامـي         
دولت ترکيه عليـه مـردم عـفـريـن را            

 قويا محکوم ميکند. 
 ٢٠١٨ ژانويه   ٢٠   

کميته کردستان حزب کمونيست 
 کارگري ايران

 حمله نظامي دولت فاشيستي ترکيه  به عفرين محکوم است!

قدرت مبارزات و اعـتـراضـات خـود           
ابزار شکنجه و زندان را از دسـت ايـن         
ـيـم. امـروز وقـت                 حکومت خـارج کـن
آنست که شعار زندانـي سـيـاسـي آزاد         
بايد گردد را همه جا پرطنين تر فـريـاد   
بزنيم. ميتوان و بايد همگام با خانـواده   
ها و بستگان زندانيان سياسي جنبـش  
آزادي زندانيان سـيـاسـي را گسـتـرش            
ـنـگـنـاي            داد. حکومت اسالمـي در ت
سياسي و اقتصادي و تشتت باالييها، 
بايد هـرچـه قـدرتـمـنـدتـر زيـر ضـرب                  
خروش آزادي زندانيـان سـيـاسـي قـرار          
ـيـم              ـتـوان گيرد و عقب رانـده شـود. مـي
ـيـم                 ـتـوان ـيـم. مـي عزيزانمان را آزاد کـن
سرنگوني حـکـومـت اسـالمـي را بـا               
شکستن در زندانها يک گام اساسي تـر  
نزديک کنيم. ميتوانيم شکنجه گران و    
قاتلين را عقب برانيم. با عزم و تـالش     
همه ما مردم، انقالب آتي در ايران بـا    
سرنگوني حکومت اسالمي سـرمـايـه    
ــهــاي                 ــدان ــدان و زن ــه دوره زن داران، ب
سياسي براي هميشه پايان خواهد داد   
و آزادي را به قانون غير قابـل تـخـطـي       

 جامعه تبديل خواهد کرد. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
ژانـويـه      ۲۰ ،   ۱۳۹۶ ديـمـاه      ۳۰ 
 ۲۰۱۷  
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ـنـاک     پاسخ محبيان به هفت سوال تـاب
خواندني است. چـنـديـن بـار تـاکـيـد               
ـلـي کـمـي داريـم           ميکند که وقت خي
ـيـد. او "امـواج                ـب بايد به سرعـت جـن
سهمگين تر اعتراض" را به روحـانـي      
گــوشــزد مــيــکــنــد و از حســاســيــت          
اوضاع ميگويد و اينکه "اعتراضات  
ديماه فوران مطالبات انباشتـه مـردم     

 بود". 
 

اجــازه بــدهــيــد بــه تــک تــک نــکــات             
 تئوريسين اصولگرايان بپردازيم: 

محبيان: "شخصا براين بـاورم كـه          -
ـيـشـيـن و فـعـلـي) در                 دولت هاي (پ
ظهور پديده اعتراضـات مـوثـر بـوده         
اند و مطالبات انباشـتـه نـاگـهـان در          

فوران كرد. شايـد بـخـشـي         ٩٦ ديماه 
مشكالت از آنجاست كـه مـا بـا            از

طبقه اي از اشراف نويـن حـكـومـتـي        
مواجه شده ايم كه دغدغه هاي آنـهـا     
فرسنگ ها بـا دغـدغـه مـردم كـف              
خيابان فاصله دارد". به زبان آدميـزاد    
ـيـت             ـل ـقـه اق اشراف حکومتي يـا طـب
سرمايه دار و حکومت اسالمي شـان  
در طول حاکمـيـت خـود بـا فسـاد و              
سرکوب و تحميل فقر و محروميت و 
تحميل يک حکومت فوق ارتـجـاعـي    
مذهبي به مردم، زمينه سـاز فـوران       
ـيـز از              خشم مردم بوده اند. راه حـل ن
بين بردن دولت هاي پيشين و فـعـلـي    
ـيـت جـمـهـوري اسـالمـي و               يعني کل
ـقـه اشـراف          سلب مالکيت از اين طـب

 است. 
 

ـنـد؛              ـيـسـت ـ "مردم معترض بـرانـداز ن
ــرانــدازنــد".           مســئــوالن نــاکــارآمــد ب
محبيان ليستي از نهادها از دولت و   
بازرسين و قوه قضاييه را اسم ميبرد. 
از نظر او نيمي از جمهوري اسـالمـي     
ـيـد                  برانـداز اسـت. حـاال حسـاب کـن
مردمي که چنين دزدان و جانياني بـر  
آنها حاکم شده اند چـقـدر بـرانـدازنـد!          
"چرا مسئولي را كـه بـدون كـفـايـت               
پست مي پذيرد و مردم را بـه نـظـام          

اسالمي و دين بدبين مي كنـد؛ ضـد     
انقالب نمي دانيـم ولـي آن كـارگـر و             
كارمند محروم را كه گرسـنـگـي اش      
را فــريــاد مــي زنــد، مــقــصــر مــي              
شناسيم؟" شوخي ميفرماييد! دين و     
نـظـام اســالمـي اسـاس اعـتـراض و               
نفرت و عصبانيت مردم است. مـثـل    
ـتـان       اينکه نميدانيد حتي آقازاده هـاي
هم از اينهمه اسـالمـيـت حـکـومـت           
حالشان بهم ميخورد و بـرانـداز شـده        

 اند! 
 
"هيزم هايي كه آتـش را شـعلـه ور            -

مي كند در مجموعه مديريتي است 
نه در خيابان ها! راه را اشتباه نرويـم".    
ــد              ــد داري ــکــنــي واقــعــا؟ فــکــر نــمــي
حکومتتان را گمراه ميکنيد و راه را     
اشتباه نشانشان ميدهيد! کسـي کـه        
کمي بيشتر از نوک دماغش را ببينـد  
ـفـهـمـد کـه اگـر حـتـي                     هم ايـنـرا مـي
مشکل از مديريت باشد از چهل سال 
مديريت بد به اين نتيجه ميرسـد کـه     
ـتـي       مشکل جاي ديگري است. تا وق
حکومت اسالمي با اين قوانين و بـا    
انبوهي دزد و فاسد سـر کـار بـاشـد،           
صدهزار مدير از دانشـگـاه هـاروارد          
هم وارد سيستم کنيد، آش همان آشن 
خواهد بود. آن مديران هـم بـه صـف           
بقيه دزدان خواهند پيـوسـت. گـويـي        
دزدي هاي مقامات و آيته اهللا هـا و      
ـقـر و         دستمزدهاي پنج بار زير خـط ف
اعدام و شکنجه و جـنـايـت و شـالق           
زدن و  بحران اقتـصـادي و سـيـاسـي          

 حکومت از بد مديريتي است! 
 
"اگر رييس جـمـهـور مـايـل اسـت               -

هدف امواج سـنـگـيـن تـر اعـتـراض            
نباشد بايد به سرعـت دسـت بـه كـار           
گردد. روحاني آنقدر هوشمند هسـت     
ـفـهـمـد". و              كه حساسيت شرايط را ب
ـقـدر              بايد اضافه کـرد کـه روحـانـي آن
هوشمند هست که بداند خط خامـنـه   
اي هم مدتها است به بن بست رسيده 
و ادامه آن سرعت سرنگوني را بيشتر 

 ميکند.  
 

ـ "زمـان کـمـي بـراي جـراحـي بـدنـه                     
مديريتي بيمار کشور داريم. هر گونه  

مسامحه فرصت را از دولت گرفته و   
به ديگران (مـنـظـورش اپـوزيسـيـون          
است) خواهد داد؛ اگـر االن درمـان            
ـنـده نـه چـنـدان دور بـا                     نكنيـم در آي
جراحي هاي پرهزينه مواجه خواهـيـم   

 بود. زمان بسيار كم است. " 
ـتـان                 جراحـي نـکـرده دارنـد سـرنـگـون
ميکنند. واي به روزي که جراحي هـم   
بکنيد و نيمي از پشتوانه حکومتتان 
را از دست بدهيـد و آنـهـا را هـم بـه                
صــف نــاراضــيــان بــرانــيــد! در واقــع           
زماني باقي نمانده است. نه حکومت  
قادر است نيمي از خـود را جـراحـي          
ـيـمـانـده را                ـيـمـه بـاق کند و نه مردم ن
حاضرند قبول کنند. شعار مردم ايـن     
بود اصالح طـلـب اصـولـگـرا ديـگـه            

 تمومه ماجرا! 
 
ـقـد را         - ـت "دهان هاي معترض و مـن

نمي توان بست و نبايـد بسـت. بـايـد          
شكوه و شكايت از انتقاد ايـن      بجاي

يا آن، بـايـد داليـل شـكـايـت هـا را                  
شناخت و علت زدايـي كـرد." مـردم            
ـتــنـد و                حـکــومـت را بــه مــرگ گــرف
حکومت در قدم اول بـه تـب راضـي            
شده است. از خامنه اي تا روحانـي و     
محبيان فعال قبول کرده اند که دهـان  
معترضين را نه ميتوانند ببندند و نه 
ـبــنــدنـد! يــک نــتــيـجــه "مــوج                 بـايــد ب
سهمگين اعتراض" عقب راندن هـمـه    
ـقـطـه بـود کـه                    حکومتيـان بـه ايـن ن
بگويند اعتراض آزاد است. و اين راه    

 سرکوب را دشوارتر ميکند. 
 

جــمــهــور نــبــايــد رهــبــر           "ريــيــس    -
اپـوزيسـيـون يـا نـظـريـه پـرداز هـمــه                  
ـبـون هـا              چيزدان باشد. نبايـد در تـري
اعالم کند که دانشجـويـان و افـرادي        
که صرفا معترض بوده اند بـايـد آزاد     
شوند." اين عبارات، هـم سـرنـوشـت           
بعدي روحاني را مشـابـه سـرنـوشـت            
موسوي و کروبي نشان ميدهد و هـم    
ـنـکــه اعـتــراضـات ديـمـاه، شـعــار               اي
زنداني سـيـاسـي آزاد بـايـد گـردد را               
حتي بر زبان رئيـس دولـت اسـالمـي         

 هم جاري کرده است! 
 

ـ "احترام به مردم و پذيرش حـق آنـهـا        
براي اعتراض اولين كـاري اسـت كـه        
بايد رخ دهد. اعـتـراض را بـايـد بـه               
عــنــوان حــركــتــي درون ســيــســتــمــي        
پذيرفت نه عليه سيـسـتـم. فـرامـوش         
ـقـالب          نكنيم صداي مـردم صـداي ان

ــلــيــه آن.            بــراي  اسـالمــي اســت نــه ع
حمايت از منافع بـعـضـي افـراد بـي            
كفايت نبايد مردم بويژه مستضعفـان  
و محرومان را كـه پشـتـوانـه اصـلـي           
 انقالب اسالمي هستند؛ كنار نهاد". 
ــان هشــت ســال دوره              اصــالح طــلــب
خاتمي و پنج سال و نيم دوره روحانـي  
تالش کردند سفره حکومت را کـمـي     
پهن تر کنند با اين خيال خـام کـه بـا        
ـنـد بـه درون               ـيـم ب پذيرش منتقدين ن
ـتـي و                   سـيـسـتـم، از دامـنـه نــارضـاي
ـيـجـه اش را                ـت ـنـد. ن اعتراض کم کـن
ديديم! حاال قرار است مردمي که بـا     
شعار مرگ بر خـامـنـه اي مـرگ بـر            
جمهوري اسالمي در سراسر کشور به 

ميدان آمدند را هـم درون سـيـسـتـم              
کنند! اما صرفنظر از اين چـرنـديـات     
تئوريسين اصـولـگـرايـان، يـک چـيـز            
ــم مــردم               ــوانــي ــمــيــت واضــح اســت: ن
معترض را سرکوب کنيم. بـايـد حـق       
 مردم به اعتراض را محترم شماريم. 

 
ـيـان ايـن جـملـه            اما لب مطلب محـب
است: "تحقق وعده هاي روحانـي اگـر     
نگوييم ناممكن، حداقل فعال بسيـار  
دشوار است". و ميدانيم که روحـانـي       
يک هزارم انتظارات مـردم را هـم بـه            
زبان نياورده بود و قرار نبـود بـه زبـان        
بياورد، چه برسد به  تحقق انتـظـارات   
ــن                  ــوريســـيـ ــع تـــئـ ــردم. در واقـ مـ
اصولـگـرايـان صـورت مسـالـه را و               
حساسيت اوضاع و اينکه حـکـومـت    
ـفـهـمـد امـا راه           وقت کمي دارد را مي
حلي ندارد. اما اين تقصير او نيست.  
ايشان هم اينقدر هوشيـار هسـت کـه        
بداند بعد از اينهمه هشدار دادن ها و   
اينکه بايد ريشـه هـا را شـنـاخـت و              
خشکاند، بايـد راهـي بـه حـکـومـت             
نشان بدهد. اگر راهي ندارد بدليل کم  
ـيـل بـن بسـت               هوشي او نيسـت. بـدل
حکومت است. هيچکدامشان راهي  
ندارند و اينرا هم خودشان ميداننـد و    
ــراي                  هــم هــمــه مــردم. راه فــراري ب

 حکومت باقي نمانده است. 
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دولت فاشيستي ترکيه جنگي را   
در شمـال   ۲۰۱۸ ژانويه  ۲۰ از تاريخ 

سوريه آغاز کـرده اسـت. هـدف ايـن            
جنگ از نظر دولـت تـرکـيـه تصـرف            
عفرين و تمام مناطق مرزي تـا مـرز     

کيلومتر در خاک  ۳۰ عراق و تا عمق 
ســوريــه اعــالم شــده اســت. روز اول             
ـيـمـاي                 ـتـاد هـواپ ـيـش از هـف جنگ ب
جنگي و صدها تانک و زره پـوش و          
هزاران سرباز مجهز به تـوپ و انـوع         
سالحهاي کشنده را همراه گروهـهـاي   
تروريستي ارتش آزاد سوريه و ديـگـر     
نيروهاي اسالمـي مـتـحـد اردوغـان          
کرد و ديوار سيماني في مابيـن مـرز     
خود و سوريه را برداشت و وارد خـاک    
سوريه شد. (ترکيه از دو سال قبل تـا    
ـنـد بـا                   ـل کنون يک ديـوار سـيـمـانـي ب
ارتفاع بيش از سه مـتـر را در طـول            
مرز خود با سوريه بنـا کـرده بـود تـا           
مانع هر نوع رفـت و آمـدي بشـود)            
اما با وجود برتري امکانات نظـامـي   
ـيـروهـاي اسـالمـي               دولت ترکـيـه و ن
متحد او هنوز نتوانسته اند پيشـروي  

 قابل توجهي داشته باشند. 
در اثــر ايــن جــنــگ عــالوه بــر              
ـفـر       ويرانيهاي گسترده تاکنون دههـا ن
ـيـروهــاي                    از مـردم ايـن مـنـطـقـه و ن
ي.پ.گ کشته و تعداد زيادي زخمي   
و هزاران نفر از مردم عفرين آواره شده 
ـنــکــه جــنــگ وارد               انـد. بــا وجــود اي
پنجمين روز خـود شـده اسـت هـيـچ              
افقي براي پايان دادن فوري به آن ديده 

 نميشود. 

جنگ ترکيه عليه نيروهاي حاکم 
بر عفرين (ي.پ.گ،) ادامه جنگ و   
جدال نيروهاي درگير در سوريه است. 
مناقشات و اختالف منافع دولتهاي 
ـيـامـدهـاي      دخيل در سوريه يکي از پ
کنونيش جنگ عفرين اسـت. دولـت      
ترکيه اگر چه مرز مشترک طوالني با 
سوريه دارد و بـه نسـبـت جـمـهـوري               
ـيــه                   ــکــا و روسـ ــري اســالمــي و آم
نزديکترين دولت از لحاظ جغرافيايي 
به کشور سوريه  است، اما بجز ضـرر  
نفعي از بحران سوريه عايـدش نشـد.     
بعد از جنگ شش سـالـه در سـوريـه           

روسيه مهمترين نقـش را در سـوريـه          
پيدا کرد و بعد از روسـيـه جـمـهـوري          
اسالمي ايران نقـش اصـلـي را بـازي           
ـتـهـا بـا                      ميکـنـد. هـر دوي ايـن دول
ـنـد ايـن         حمايت از بشار اسد تـوانسـت
ديکتاتور بيرحم را بر تـخـت ريـاسـت       

 نگهدارند.  
ترکـيـه کـه اکـنـون بـه يـکـي از                   
متحدين روسيه و همکاران جمهـوري  
ـتـدا              اسالمي تبديل شـده اسـت از اب
ـتـي قـاطـع و روشـن                بيش از هـر دول
ـيـروهـاي             خواهان رفتن اسـد بـود و ن
اسالمي مسلح مخالف اسد را بـراي    

 سرنگوي او تجهيز کرد. 
ترکيه بعد از چهار سال مـتـوجـه      
ـتـهـاي             شد عليرغم هـمـکـاري بـا دول
ـفـت بـا اسـد           غربي و عربي در مخـال
ـقـش بـرجسـتـه اي در سـوريـه                 هيچ ن
نميتواند داشته باشد. از اين مقطع به  
بعد، بويژه در دو سال گذشته عليرغـم  
عضويتش در نـاتـو قـدم بـه قـدم از                
جبهه آمريکا و غرب فاصله گرفت و   

 به جبهه روسيه نزديک شد. 
اين نزديکي ترکيه به روسيـه، دو    
علت داشت. اول اينکه دولت تـرکـيـه       
بـا وجــود ايــنـکـه ادعـاي ارضـي از                
ســوريـــه داشـــت و اقـــتـــدار دوران              
عثمانيها را ميخواست زنـده کـنـد و        
عضو ناتو بود و هزينـه زيـادي کـرده        
بود که اسد سرنگون بشـود و ... بـه            
ــد.              هــيــچ کــدام از اهــدافــش نــرســي
اردوغان تالش زيادي کرد بـا تسـلـط      
داعش اقتدار دوران عثمانيها را زنـده  
کند. براي رسيدن به اميـالـش امـيـد        
زيادي به تفوق داعـش در سـوريـه و            
عراق بسته بود. دوم اينکه سـيـاسـت       
آمريکا و غرب چيزي سـواي امـيـال        

 اردوغان بود. 
آمــريــکــا و مــتــحــديــنــش بــراي        
رسيدن به استراتژي خود تا زماني که 
با سـيـاسـتـهـاي اردوغـان هـمـراهـي              
کردند چيزي عايدشان نشـد و نـاچـار        
شدند به ماندن اسد تن بدهنـد. تـمـام       
نيروهايي که زيـر نـظـر فـرمـانـدهـان              
ــه               ــرکــي ارتــش اردوغــان در خــاک ت
آمــوزش دادنــد و قــرار بــود ارتشــي           
پروغربي در سوريه تشکـيـل بـدهـنـد        
بعد از مدت کوتاهي با هدايت دولت 

ــه داعــش                  ــا ب ــه ــه آن ــم اردوغــان ه
 پيوستند.  

سياست  ۲۰۱۴ از نيمه دوم سال 
غرب بويژه آمريکا قدم به قدم فاصلـه  
خود را از سـيـاسـت اردوغـان نشـان            
ـتـهـاي        داد. هنگاميکه آمريکا و دول
غربي بـراي شـکـسـت داعـش و در                
دفاع از نيروهـاي مسـلـح کـردسـتـان           
سوريه و عراق وارد جنگ بـا داعـش     
ـقـش آمـريـکـا و                شدند اردوغـان از ن
غرب ناميد شد. از اين مقطع به بعـد  
تنش ميان دولت ترکيه و غرب بيـش  
از پيش نمـايـان شـد. دولـت روسـيـه              
فرصت را غنيمت شمرد و مستقيـمـا   
ـيـرو                    با قدرت نـظـامـي و اتـکـا بـه ن
هوايي جنگي خود صحنه سياست و 
جنگ در سـوريـه را مـتـحـول کـرد.               
دولت ترکيه دخالت روسيه را بيش از   
هر کسي به ضرر خود مـيـدانسـت و        
براي ايجاد تنـش بـزرگـتـر، يـکـي از             
هواپيماهاي جنگي روسيـه را هـدف       
قرار داد و تنش ميان روسيه و ترکيـه  

 باال گرفت. 
ـفـظـي از       غرب عليرغم حمايت ل
دولت ترکيه که عضـو نـاتـو بـود در             
ـيـه                   مقابل تـهـديـد هـاي روسـيـه عـل
اردوغان اقدامي جدي در دستور قرار 
نــداد. اقــدامــات تــنــبــيــهــي روســيــه         
اقتصاد و سياست در ترکيه را بـطـور     
برجسته اي تحت تاثير قـرار داد. در         
چنين حالتي دولت ترکيه متوجه شـد  
آمريکا و غرب هم تصميم دارنـد کـه     
ـيـروهـاي تـروريسـت         داعش و ديگر ن
اسالمي را به دليل غير مهار بودن و   
ـنـده             عمليات تروريسـتـي نـاامـن کـن
شکست بدهند. در چنـيـن شـرايـطـي         
ـيـر و             اردوغان عميقا احسـاس تـحـق
بازندگي کرد. زيـرا هـم غـرب و هـم              
روسيه ترکيه را دولتي فرصت طلب و 
سياستهايش را بر خالف منافع خـود  

 دانستند.  
کـودتـاي بــخـشـهـايــي از ارتــش            
ترکيه و رضايت ضمـنـي آمـريـکـا و          
ـئـت     غرب از آن کودتا براي تغيير هـي
حاکمه ترکيه فرصتي شد که روسـيـه     
چراغ سبز دوستي به اردوغـان نشـان       
بدهد. از اين مقطع نزديکي اردوغـان   
به روسيه وارد مـرحلـه تـازه اي شـد.           

چنانچه بعدا مثلث روسيـه تـرکـيـه و         
جمهوري اسالمي ايران نقش برجسته 
تري نسبت به غرب در بحران سـوريـه   

 بازي کردند. 
آمــريــکــا تــالش کــرد بــرخــالف        
ـيـروهـاي            ـقـويـت ن سياست ترکيه با ت
مسلح کردستان سوريه هم جـا پـايـي      
براي خود در اين کشور باز کند و هـم  
در شــکــســت دادن داعــش از آنــهــا            
بيشترين استفاده را بکند. در نتيـجـه    
اين اقدامات اردوغان براي برهم زدن   
نقشه آمريکا جنگ با پ.ک.ک را از       
سر گرفت و نيروهاي متحد آمـريـکـا    
در کـردسـتـان ســوريـه را تـروريســت              

 ناميد. 
آمــريــکــا بــا تــوجــه بــه تــوانــاي           
نيروهاي مسـلـح کـردسـتـان سـوريـه              
عليه داعش و تسلط اش بر اين نيـرو  
که توان و امکان امر و نهي کـردن و      
فرماندهي مستقيـم آنـهـا را بـدسـت            
آورده بود در مقابل فشارهاي تـرکـيـه    
کوتاه نيامد. نتيجه اين تـحـوالت بـه       
جايي رسيد که تقريبا تمـام مـنـاطـق       
مرز مشترک سوريه و تـرکـيـه تـحـت          
تسلط نيروي مسلح کردستان سوريـه  
که خود را متـحـد پ.ک.ک مـيـدانـد            

 (ي.پ.گ) قرار گرفت. 
در اين ميان ترکيه درهماهنگـي  
با روسيه وارد خاک کردستـان سـوريـه      
شد و مناطقي از کردستان سوريـه را    
اشغال کرد چـنـانـچـه مـنـاطـق کـرد               
نشين شمال سوريه را بـه دو قسـمـت        
تبديـل کـرد. بـا ايـن اقـدام، تـرکـيـه                    
ـبـاطـي عـفـريـن و                  توانست خـط ارت
کوباني را قطع کند. اکنون با اشـغـال      
عفرين به عنوان اولين قدم ميخواهـد  
با قدرت نظامي، کـل مـنـاطـق کـرد          
نشين را اشـغـال کـنـد و بـه تسـلـط                  
ي.پ.گ بر اين مناطق پايان بدهد و     
نيروهاي اسالمي متحد خود را آنجـا  
ـبـال هـمـراه              مستقر کند. کاري کـه ق
متحدين غربيش انـجـام داد اکـنـون           
ميخواهد به تنهايي و با چـراغ سـبـز        

 روسيه آنرا احيا کند. 

ـيـروهـاي                ـتـم ن ـبـال گـف چنانچه ق

مسلح ي.پ.گ با حمـايـت آمـريـکـا          
کل مناطق کردنشين شـمـال سـوريـه       
که قبال در دسـت داعـش بـود را بـه             
تصرف درآوردند. عفرين تنها منطقه  
اي در شمال سوريه بود که آمريکا در 
آنجا نيرويي نداشت. روسـيـه بـعـد از          
تصرف حلب وارد ارتباط با ي.پ.گ   
شد. آنها توافق کردند کـه روسـيـه در         
اين منطقه يک پايگاه نظامي داشـتـه   
باشد. اگرچه آمريـکـا از ايـن تـوافـق             
خشنود نبود اما ي.پ.گ هـم فـکـر          
ميکرد رابطه اش با دو قدرت جهاني 
در اين منطقه امکان مانور بيشتـري  

 به آنها ميدهد.
ولــي هــر کســي کــه کــمــي از               
سياست فهميده بـود مـيـدانسـت کـه          
دوستي روسيه و ترکيه منافع بسـيـار   
بزرگتري براي روسـيـه دارد و هـر آن            
ـيـن آنـهـا             ممکن است معاملـه اي ب
صورت بگيرد و ي.پ.گ را قـربـانـي       
ـبـل از شـروع جـنـگ             کند. چنانچه ق
اخير عفرين روسيه و تـرکـيـه تـوافـق          
کردند که پايگاه نظامي روسيه از اين 
منطقه برچيده شود تا راه حمله ارتش 
ترکيه هموار گـردد. امـا سـوال ايـن              
است چرا روسيه به اين مـعـاملـه تـن         

 داده است. 
طبق اظـهـارات کـارشـنـاسـان و           
مقامات نظامي روسيه قبـل از ايـن       
توافق روسـيـه از ي.پ.گ خـواسـتـه              
است که ارتش سوريـه وارد مـنـطـقـه          
عفرين بشود و حاکميت دولت سوريه 
ـيـل                    ـپـذيـرد. امـا ي.پ.گ بـه دل را ب
مخالفت آمـريـکـا بـا ايـن مـعـاملـه               
ـتـه اسـت.          ـپـذيـرف پيشنهاد روسيه را ن
روسيه هم طبعا نميخواهد رابطه اش 
با ترکيه را قرباني منافع کوچکـتـر و     
غير استراتژيک کند. اکـنـون بـعـد از          
ـفـت     حمله ترکيه به خاک سوريه مخـال
ـبـال داشـتـه و                 شديد سوريه را بـه دن
جمهوري اسالمي هم دل خوشي از آن 
ندارد. روسيه ناچارا بعد از پنج روز از  
آغاز حمله ارتش ترکيه به اين منطقه 
ـيـش                 ـفـاوت در پ سياست کـمـي مـت
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گرفته است و اعـالم کـرده اسـت کـه           
 ترکيه بايد اين جنگ را تمام کند. 

با آغاز جنگ ترکيه عليه عفرين 
دولت آمريکا مخالفتي نکرد. بعد از  
چنـد روز سـکـوت اعـالم کـرد "مـا                  
ـتــي تــرکــيــه را             دغـدغــه هــاي امــنــي
ميفهميم اما بايـد راهـهـاي ديـگـري          
براي اين مسئله در نظر گرفته شـود."   
طبعا هر کسي ميدانـد کـه سـکـوت         
آمريکا و موضع بينابيني اخـيـرشـان    
ـيـل هـمـان نـاخشـنـودي رابـطـه                 به دل
ي.پ.گ و روسيه اسـت. اکـنـون کـه            
روسيه آنها را فروخته است، آمـريـکـا    
ـنـي خـود        ـي با سکوت و سياست بيناب
دارد به آنها ميگويد اگر به من اتـکـا   
نکنيد اين بال بر سـرتـان مـي آيـد و             
ناچارا بايد آنچه ديکـتـه مـيـکـنـم را           
اجرا کنيد تا ما مانع تـعـرض دولـت      

 ترکيه بشويم. 

بدون شـک اتـکـاي ي.پ.گ بـه                
آمريکا و روسيه آگاهانه است و طبـق  
ماهيت سياسي و طبقاتي آنها بـازي    
در ميان قدرتهاي جهاني و مـنـطـقـه       
اي و استفاده از شکافهـاي آنـهـا يـک         
ـيـسـت        سنت ديرينه احزاب ناسـيـونـال
ـيـن شـرايـطـي             کرد بوده است. در چـن
ـتـي نـاچـار مـيـشـود                 ـقـط وق ترکيه ف
جنـگ را پـايـان دهـد کـه ي.پ.گ                  
خواست حاکميت دولتهاي آمريکا يا 
سـوريــه را در مــنــطـقــه مــورد نــظــر             
بپذيرد. يا بايد رضايت بـدهـد ارتـش       
سوريه به اين مـنـطـقـه بـرگـردد و يـا              
تماما خود را نيرويي تعريف کند کـه  
ــدهــان            ــدهــي فــرمــان تــحــت فــرمــان
آمريکايي قرار گيرد. آمريکا هم يـک   
استراتژي مشخص در ايـن مـنـطـقـه          
دنبال ميکند و در کردسـتـان سـوريـه       
مــيــخــواهــد آنــهــا هــمــراه نــيــروهــاي        
کردستان عراق در يـک جـبـهـه قـرار              
گيرند و به درياي آزاد وصل بشـونـد.     
اين طرح دراز مدت آمريکا اکنون بـا  
مانع نزديکي روسيه و ترکيه مـواجـه     
ـتـوانـد ايـن             شده است. اگر آمريـکـا ب
مانع را برطرف کند احـتـمـال کـمـک          
آنها به ي.پ.گ دراز مدت تر خواهد   
بود. در غير ايـن صـورت يـک روزي           
آمريکا هم همانند روسيه اين نيرو را   

 به حراج خواهد گذاشت.  
در هر دو حالت آينده ي.پ. گ.     
و حاکميتش بنا به ماهـيـت آنـهـا بـه          
ـتـهـاي                 توافقـات و تـعـادل قـواي دول
درگيـر در بـحـران سـوريـه بسـتـگـي                 

 خواهد داشت. 

اما راه سـومـي هـم هسـت. راه              
سوم راه مردم تحت ستم و مـقـاومـت    
در مقابل همه جريانات سرکوبـگـر و     
ارتجاعي است. راه اعمال حـاکـمـيـت      
مردم و برقـراري حـکـومـتـي آزاد بـا             
ـيـن          دخالت آزادانه شهروندان در تـعـي
سرنوشت خويش است. امـا ايـن راه          
ســوم بــراي نــيــرويــي کــه مــاهــيــت             
ناسيوناليستي و بورژوايي دارد غـيـر     
عملـي و غـيـر قـابـل تصـور اسـت.                  
برخالف جـريـانـات و افـرادي کـه از              
"حاکمـيـت آزادانـه مـردم" يـا حـتـي                  
"حاکميت شورايي" در ايـن مـنـطـقـه            
گفته و نوشته اند، هيچ انتخاباتي در   
اين منطقه صورت نگرفته اسـت. در     
اين منطقه حاکـمـيـت حـزب بـرقـرار           
است و اعمال ميشود. تا کنون حتـي   
يک مورد انتخابات براي اداره جامعه 
و نوعي از حاکميت مـردم در هـيـچ          
ـتـاده     ـف نقطه اي از اين منطقه اتفاق ني
است. آنچه در مورد حاکميت مردم و 
شورا و ... در اين منطـقـه نـوشـتـه و             
گفته شده مطلقا حقيقت ندارد، فقـط  
توهمات گويندگان و نويسندگان ايـن  
ـتـخـابـاتـي کـه              مسائل است. تنهـا ان
بشکل بسيار ناقص حتي نـاقـص تـر      
ـتـهـاي               از انتخـابـاتـهـاي مـرسـوم دول
بــورژوايــي انــجــام شــده انــتــخــابــات          
شهرداريها بوده است. بنابر اين دفـاع   
ما از مـردم سـاکـن ايـن مـنـطـقـه و                 
مخالفت ما با حمله دولت ترکـيـه بـه      
اين منطقه، ربطي به ماهيت احـزاب    
حاکم آنجا ندارد. همه احـزاب حـاکـم       
ـيـسـتـي، اسـالمـي و               آنجا ناسـيـونـال
ـيـسـتـهـا         بورژوايي هستند. اما کمـون
ـيـروهـايـي             وظيفه دارند در مـقـابـل ن
مانند داعش و اردوغان و جـمـهـوري    
اسالمي و ... از مـردم سـاکـن ايـن                
منطقه دفاع کنند و جـنـگ هـمـيـن            
نيروها عليه ارتش ترکيه و داعش را   
بر حق بدانند. هـمـچـنـانـکـه جـنـگ              
احزاب ناسيوناليست کردستان عـراق  
عليه داعش را جـنـگـي قـابـل دفـاع           

 دانستيم.

fb.com/wpiran/ 

 

روحاني در گفتگوي تلـويـزيـونـي     
شب گذشته، با وقاحـت گـفـت هـمـه          
چــيــز بــر وفــق مــراد اســت و بــقــيــه               
مشکالت را هم بزودي حل خـواهـيـم    

 کرد!   
اما اصلي تريـن مشـکـل مـردم         
وجود حکومت فقر و جهل جمهـوري  

 اسالمي است 
توهين بـه شـعـور مـردم ديـگـر               
دورانش تمام شده است. مـردم ايـران        
در بيش از نود شهر به خيابان آمـدنـد   
ـيـس          و مهر باطل بر پيشانـي ايـن رئ
جمهور و کل حکومت اسالمي با دو 
جناح اصالح طلب و اصولگرا زدنـد.  

االن فقط يک راه در مقابل ما اسـت.    
پيشروي و اتـحـاد بـراي سـرنـگـونـي              

 جمهوري اسالمي.
مينا احـدي سـخـنـگـوي حـزب             

 کمونيست کارگري ايران 
 ١٣٩٦ بهمن  ٣ 

  ٢٠١٨ ژانويه  ٢٣ 

 اطالعيه در مورد اظهارات وقيحانه روحاني

 خبر و نظر 

 اصغر کريمي
مـــحـــمـــود عـــلـــوي وزيـــر        

  اطالعات گفته است:
ـا               "تأمـيـن رضـايـت مـردم ب
ـيـسـت       امکانات مادي مقدور ن

ـا خـوشـرويـي و               اما مـي  تـوان ب
 حسن خُلق، آن را بدست آورد".

 
چند نتيجه از اين حکم صـريـح و     
  روشن يک سطري حاصـل مـيـشـود.       

ــات مــادي               ــکــه امــکــان يــکــي ايــن

مخصوص همان قشر مفتخور حاکـم  
  است فقط.

ـنــکـه تـامـيــن امــکـانــات             دوم اي
مادي براي مردم در تـوان حـکـومـت       
ـنـابـرايـن حـکـومـت تـوان               نيست. و ب
راضي کردن مردم را ندارد. در حسـن    
ــلــق و خــوشــرويــي هــم حــکــومــت           خ

 اسالمي نمونه است واقعا!
بدون استثنا کليه سـران رژيـم در       
هفته هاي اخير رسما اعـتـراف کـرده        
اند که توان پاسخگويي به ساده تـريـن   

ـنـرا هـم            نيازهاي مردم را ندارند. و اي
ميدانند که خشم و نارضايتي عمـيـق   
ـيـسـت. تـرس و                  مردم قابـل مـهـار ن
وحشت را از اظهار نظـرات تـوخـالـي       
همه آنها ميتوان ديد. رژيمي بي افق،  
بي آينده، نـاتـوان و در هـم ريـخـتـه،                 
ـتـمـام مـعـنـي در بـن               وحشت زده و ب
بست گير کرده. مـهـم ايـن اسـت کـه             
مردم هم ترس و وحشت را در چـهـره       
مقـامـات ريـز و درشـت حـکـومـت                

 ميبينند و نيرو ميگيرند.

ـاث        امام جمعه همـدان (غـي
 ۶۰ الدين طه محمدي): "حدود    

دفتر امام جمعه در اغتشاشـات  
 مورد هجوم قرار گرفت".  

مـقــامــات حــکـومــت هــر طــور         
ميخواهند ميتوانند رويشان را سـرخ  
نگهدارند اما در "اغتشاشات" ديماه،   
ــي را در                   ــد هــدف اصــل مــردم چــن
ـتـخـاب کـردنـد:            شهرهاي مختلـف ان
مراکز مذهبي از جـملـه دفـاتـر امـام          
جمعه ها، دکل هاي صـدا و سـيـمـا،         
نيروي سرکوب شبيه بسيـج و سـپـاه،        
فرمانـداري هـا کـه بـاالتـريـن ارگـان                
دولتي در هر شهر هستند و بانک هـا    
که سمبل اقتصاديات حکومت و بـه    
عبارتي سمبل فقـر و فـالکـت مـردم           
است. بدليل حفاظـت زيـاد از زنـدان           

ها، در اين مرحله مردم قادر به حملـه  
به زندان ها نشدند تا عزيزان خـود را      
از دست زندانبان ها بيرون بـکـشـنـد.       
اما با تـجـمـعـات مسـتـمـر خـود در               
مقابل اوين و برخي ديگر از زندان هـا  
نشان دادند که زندان ها نيز يک هدف 

 ديگر مردمند. 
اينها مظاهر اصلي حکـومـت و     
ابزارهاي اصلي سرکوب و سر کـيـسـه    
کردن مردم و منفورترين ارگـان هـاي     
حکومت اند و مـردم آگـاهـانـه يـا از            
روي غريـزه، غـريـزه اي کـه حـاصـل               
شناخت عميق آنها است، سراغ آنـهـا     
رفتند. مردم بـخـوبـي مـاهـيـت ايـن               
ارگانها و نهادها را ميشناسنـد و در      
جريان سرنگوني حـکـومـت، آنـهـا را          

 تماما در هم خواهند شکست. 

امام جمعه همدان و سـايـر امـام        
جمعه ها بخوبي ميدانند مردم تا چـه  
حـد از آخــونــد و مــذهــب و مــراکــز               
مذهبي نفرت دارند. انقالب در ايـران   
بشدت ضد مذهب است. تـوده هـاي      
ميليوني مردم از مذهب بريده انـد و      
ـقـالب فـرهـنـگـي          به يک معني فاز ان
عـلــيــه مــذهــب و ســنــن ارتــجــاعــي           

صـورت      مذهبي در دهه هاي گذشته
ـيـف              ـيـن تـکـل گرفته و االن وقت تـعـي
ـقـالب               سياسي با مـذهـب و وقـت ان
سياسي عليه دولت مذهبي و ارگـان      
هاي مذهبي حکومـت اسـت. هـيـچ          
ـبـود کـه در                چيز طبيعي تر از ايـن ن
خـيــزش ديــمـاه مــردم سـمــبــل هــاي            
مذهبي را نشانه گيري کنند و آنها را 

 به آتش بکشند. 

 

ـتـشـر شـده،           بنا بر گزارشات مـن
جمهوري اسالمي در مشهد  دسـت      
مردي بنام علـي را بـه جـرم سـرقـت              
ـيـن        گوسفند قطع کرده است. ايـن اول
ـيـن                بار نيست کـه حـکـومـت بـه چـن
جــنــايــتــي دســت مــيــزنــد. پــرونــده            
ـيـن    جمهوري اسالمي مشحون از چن

"کيفر"هائي است که خود به مـراتـب       
از "جرم"هاي ادعـائـي وحشـيـانـه تـر             
است. حزب کمونيست کارگـري ايـن      
عمل ضدانساني را بشدت مـحـکـوم    
ـيـن          ميکند و اعالم ميدارد کـه قـوان
قصاص  و کـل سـيـسـتـم قضـائـي                  

 اسالمي بايد ملغي شود. 

 مينا احدي
ـيـسـت               سخـنـگـوي حـزب کـمـون

 کارگري ايران
ژانـويـه      ٢١ ، ١٣٩٦ اول بهمن   

 ٢٠١٨ 

 اطالعيه مطبوعاتي در مورد حکم قطع دست
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در مناطق غـرب    آبان ۲۱ با زلزله 

کشور و ويران شدن بيش از صـدهـزار       
ـانـدارد و                واحد مسـکـونـي غـيـر اسـت
ــفــر در شــهــر و                 فــرســوده، هــزاران ن

خـانـمـان و         روستاهاي آسيب ديده بـي   
مـاه اسـت کـه           ۲ آواره شدند. بيش از    

مردم مصيبت ديـده بـدون کـمـتـريـن             
ــي در                ــدگـ ــه زنـ ــيـ ــکـــانـــات اولـ امـ

بارترين وضعيت ممکـن بـدون      مشقت
هيچ کمک مؤثري از طرف حـکـومـت    

اند. با فرا رسـيـدن     به حال خود رها شده
ـاران،                ـارش بـرف و ب فصل سرمـا و ب

ــه            ـل ــزـ ــي رل ــدگ ــت زن ــي ـان    وضــع زدگـ
ـارتـر شـده اسـت. جـمـهـوري                  فاجعـه  ب

ـار                 اسالمي ماننـد هـمـيـشـه از زيـر ب
کـنـد.      مسئولـيـت شـانـه خـالـي مـي             

نيروهاي کمکي دولتي اندک اقدامـات  
اوليه را هم تعطيل و منـطـقـه را تـرک         

هـاي     اند. تا به حـال تـنـهـا کـمـک            کرده
ـا       مردمي و نيروهاي امداد مـردمـي ب

انــد بــه داد           چــه در تــوان داشــتــه          هــر
انــد. امــا       مصـيـبــت ديــدگـان رسـيــده        

جمهوري اسالمي مانع کمک رسـانـي     
وسيع مردم شد و امکانات جمع آوري 

 شده را نيز باال کشيد.  
عــدم رســيــدگــي بــه مصــيــبــت           
ديدگان زلزله سبب انـواع بـيـمـارهـاي          
عفوني، جسمي و رواني گرديده است. 
در اين ميان کودکان خردسال بـيـشـتـر     

اند. سارينا ذهـابـي       از همه صدمه ديده
مـاهـه        ۴ سـالـه  و نـوزاد               ۲ دخترک   

ديــگــري بــه نــام مــحــمــد و نــوشــيــن             
سـالـه در اثـر عـفـونـت                ۱۷ محمدي 

زدگـي، بـه دلـيـل عـدم               شديد و سرما
دسترسي امکانات اولـيـه درمـانـي و         
بهداشتي و اسکان طوالنـي مـدت در       
چـادرهــاي نــمـنــاک و سـرد، بــه طــرز              
دردنــاکــي بــر اثــر ســرمــازدگــي جــان          

 باختند!
مسبب مستقيم اين فاجعه تکـان  

ـالـي   گـري عـامـدانـه،          دهنده و اين الاب
ـا    جمهوري اسالمي است! حکومتي ت
ـا                 ـاسـد و شـرور کـه ب مغز استخوان ف
بيرحمي تمام مردم مصـيـبـت ديـده و         

زلــزــلــه زده را بــا انــبــوهــي از درد و                
گرفتاري و کمبود بـه حـال خـود رهـا             

ـاچـيـزي از جـانـب            کرده است. بودجه  ن
ـلـه زده       دولت براي کمک به مناطق زلـز
اعالم شـد امـا هـمـان هـم بـه مـردم                    
نرسيد. هنوز نيازهاي اولـيـه مـردم از         
آب آشاميدني تا سرپناه و کـانـکـس و      
دارو و درمان و بـهـداشـت بـي جـواب          

 مانده است.
مردم از اين جنايات در حق خـود    

گـذرنـد! ايـن رفـتـار ضـد بشـري                    نمي
ـاسـخ               ـايـد بـي پ جمهوري اسالمـي نـب
بماند! بايد وسيعاً اعـتـراض کـرد. از            

ـا       اختالس هاي چند هزار ميلـيـاردي ت
هـاي تـرور      هاي نجومي دستگاه   بودجه

ــودجــه هــاي کــالن                  و ســرکــوب و ب
نهادهاي مذهبي همه را از حلقوم ايـن  
حکومت بايد بيرون کشـيـد و صـرف          
تامين نيازهاي زلزله زدگـان و سـايـر          

 نيازهاي جامعه کرد.
حزب کمونيست کـارگـري ضـمـن       

هــاي       هــمــدردي عــمــيــق بــا خــانــواده       
مصيبت ديـده و مـردم رنـج کشـيـده                
منطـقـه، از هـمـه فـعـالـيـن و مـردم                     

خواهد متحدانه دست به اعتـراض   مي
بــزنــنــد. تــهــيــه امــکــانــات رفــاهــي،          

درماني، بهداشتي و مسکن منـاسـب   
براي زلزله زدگان وظيفه فـوري دولـت       

تر آمـاده شـود        است و بايد هرچه سريع
و به رايگان در اختيار مردم نـيـازمـنـد     
ـايـد در سـراسـر کشـور                    قرار گـيـرد. ب
حــکــومــت فــاســد و دزد و بــيــرحــم              
اسالمي را در منگـنـه قـرار داد و از            
همه طـرف جـانـيـان حـاکـم را مـورد                

 هجوم قرار داد.  
 حزب کمونيست کارگري ايران

 ۲۰۱۸ ژانويه   ۲۶ ، ۱۳۹۷ بهمن  ۶ 

 

انقالب عظيمي آغاز شده است. فوري ترين اهـداف     
بـراي سـرنـگـون کـردن جـمـهـوري                مردمي که قهرمانانه

 اسالمي بپا خاسته اند از اين قرار است:
 
همه زندانيان سياسي و دستگير شدگان اعتراضـات   -۱ 

 اخير فورا بايد آزاد شوند.  
تمام آمرين و عاملين جنايات جـمـهـوري اسـالمـي         -٢ 

گذشته بايد دستگـيـر و عـلـنـا مـحـاکـمـه                 در چند دهه 
 شوند.  

کليه نيروهاي سرکوبگر جمهوري اسالمي بايد فـورا   -٣ 
 منحل شوند.  

مجازات اعدام بايد فورا لغو شود. قوانين قصـاص     -٤ 
 برچيده شود.

كليه اموال غارت شده مـردم تـوسـط مـقـامـات و                -٥ 
نهادهاي مذهبي و دولتي بايد فورا بازپس گرفته شود و   

ـا       به صاحـبـان آن بـرگـردانـده          صـرف کـارهـاي عـام          و ي
 المنفعه و رفاهى جامعه شود.

حجاب تحميلي و هر گونه جداسازي جنسيتي فـورا   -٦ 
ـلـيـه قـوانـيـن           ملغي شود و آزادي پوشش برقرار گردد. ک
ضد زن و تبعيض آميز عليه زنان بايد فورا لـغـو شـود و        

 در همه زمينه ها اعالم شود.   حقوق برابر زن و مرد
مذهب از دولت، از سيستم قضائي، و از آمـوزش و     -٧ 

پرورش بايد کامال جدا شود. آزادي کامل مذهب و بـي       
ـايـد                     مذهبي بعنوان عـقـيـده و امـر خصـوصـي افـراد ب

 تضمين شود.
آزادي بي قيد و شرط عقيـده، بـيـان، اجـتـمـاعـات،             -٨ 

فـورا   مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب
ـايـــــــد اعـــــــالم و بـــــــرقـــــــرار شـــــــود.                                بـــــ

برابري حقـوقـي  و مـدنـي هـمـه شـهـرونـدان ايـران                        -٩ 
ـايـد    مستقل از مذهب، زبان، و يا قوميت و مليت فورا ب

 عملي شود.  
ـانـداردهـا      -١٠  يک زندگي مرفه و منطبق بر آخرين اسـت

ـايـد بـراي هـمـه                 و امکانات در پيشرفته ترين جـوامـع ب
شهروندان تضمين شود. حداقل دستمزد بايد بر مـبـنـاي     
اين استانداردها افزايش پيدا کند و بيمه بيکاري مکفـي  
براي همه بيکاران و افراد آماده به کار تامين شود. طـب     
و بهداشت و تحصيل بايد فورا براي همگان     رايـگـان         

 شود.
اينها مهمترين و فـوري تـريـن خـواسـتـه هـا و در                      

ده فرمان انقالب مردم عليـه جـمـهـوري اسـالمـي            واقع 
اســت. اعــتــراضــات و تــظــاهــرات و اعــتــصــابــات و                  
اجتماعات براي تحقق اين خواستها بايد هرچه گسـتـرده     
تر شود. تنها با سرنگوني جمهوري اسالمي و بـرقـراري      
حاکميت مستقيم همه زنان و مردان سـاکـن ايـران اسـت         
که اين خواستها بنحو پيگير و جامعي متحقق خـواهـد     

    شد. 
حزب كمونيست كارگري تـمـامـي شـمـا كـارگـران،            
زنان، وجوانان را به تالش براي تبديـل ايـن مـنـشـور بـه             
پرچم   انقالبـي کـه در حـال شـکـل گـرفـتـن اسـت فـرا                         

 ميخواند.
 حزب كمونيست كارگري ايران

   ۲۰۱۸ ژانويه  ٣ ، ۱۳۹۶ ديماه  ٣ ۱ 
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بهمن کـارگـران    ۴ روز چهارشنبه 
راه آهن تراورس دسـت بـه اعـتـراض           
سراسري زدند و در شهرهـاي تـهـران،      
زاگــرس، شــاهــرود، مــراغــه، اســالم        
شــهــر، کــرج و ... تــجــمــع کــردنــد.                
کارگران راه ّآن در تـهـران روي ريـل                
 ايستادند و مانع حرکت قطار شدند. 

کارگران راه ّآهن تـراورس تـهـران      
بهمن دست به اعتصاب زدنـد     ۴ روز 

و با ايستادن روي ريل مـانـع حـرکـت       
قطارها شدند. کارگران اعالم کـردنـد    
تا رسيدن به خواستشان به اعتصـاب  

 و اعتراض ادامه ميدهند.
کارگران نواحي مختلف راه آهن  

در شاهرود از ساعـت هشـت صـبـح         
تجمع اعتراضي برپا کردند و خواهان 
پرداخت فوري چهـارمـاه دسـتـمـزد و          
حق بيمه خـود شـدنـد. کـارگـران بـه                
نداشتن امنيت شغلي نيـز اعـتـراض      

 دارند. 
در زاگرس کارگـران تـراورس در       
اعتراض به تعويق پرداخت چهار مـاه  
دستمزد و نداشتن ايمـنـي شـغـلـي و          

 ۸ نـوع قــراردادهـايشــان از ســاعـت            
 صبح دست به تجمع زدند.

ــراورس حــوزه             ۲۲ کــارگــران ت
مراغه نيز امروز بـه ايـن اعـتـصـاب          

صـبـح تـجـمـع           ۸ پيوستند و ساعت 

 اعتراضي برپا کردند. 
کــارگــران راه آهــن تــراورس در           

اسالمشهر در اعتراض بـه نـداشـتـن         
ايمني شغلي دست به اعتـصـاب زده     

 و مقابل فرمانداري تجمع کردند. 
ـيـز کـارگـران تـراورس              در کـرج ن

 دست به تجمع زدند. 
اين تجمعات شکل سـراسـري و       
متحدانه داشت و در همه اين شهرها 
ـتـه از              ـيـاف کارگران متحد و سـازمـان

صبح تجمع خود را شـروع     ۸ ساعت 
 کردند. 

کــارگــران تــراورس راه آهــن در           
ماهـهـاي گـذشـتـه بـارهـا دسـت بـه                  

اعتصاب و تجـمـع زده انـد. تـجـمـع              
سراسري امروز گام بزرگي در جـهـت       
اعتصاب و تـجـمـع سـراسـري آنـهـا                
است. پرداخت فـوري دسـتـمـزدهـاي           
معوقه، امنيت شـغـلـي و پـرداخـت            
بيمه از جـملـه خـواسـت هـاي فـوري             

کـارگـر تـراورس در سـراسـر             ۷۰۰۰ 
 کشور است. 

 حزب کمونيست کارگري ايران
ژانـويـه      ۲۴ ،   ۱۳۹۶ بـهـمـن       ۴ 

 ۲۰۱۷ 

 کارگران تراورس دست به تجمع سراسري زدند

 

جمهوري اسالمي نتوانسته است 
ــگــيــري     ــرده در          بــا دســت هــاي گســت

تظاهراتها  و تـجـمـات اعـتـراضـي،             
رفتار فوق خشن با بازداشت شـدگـان     
ـيـسـت کـردن                   در زندانهـا و سـر بـه ن
تــعــدادي از زنــدانــيــان، جــامــعــه را           
مرعـوب کـنـد. پـس از تـجـمـعـات                  
جسورانه مـردم خشـمـگـيـن مـقـابـل             
زندان اوين و زندان هـاي اصـفـهـان و         
اهواز و زاهدان براي آزادي دسـتـگـيـر     

ـيـان سـيـاسـي،             ۱۵۵ شدگان و زنـدان
اي به آمـلـي      وکيل دادگستري درنامه

الريجاني، رئيس قوه قضائيـه اعـالم     
کردند که دفاع از دستگير شدگـان را    

 بعهده خواهند گرفت. 
اي از شجاعت و    اين بيانيه گوشه

جسارت جامعه و همه مردمي اسـت  
ـقـر و فـالکـت             که براي اعتراض بـه ف
ـيـه فسـاد و اخـتـالس،              تحميلي، عـل
ـتـه             تبعيض و نابـرابـري سـازمـان يـاف
حکومتي و عليه سرکوب و زنـدان و      

 اند.  شکنجه به ميدان آمده
جامعه وکـالي دادگسـتـري، بـه           
نوبه خود يکي نهادهاي معتـرض بـه     
سرکوب سيستماتيک حکومتي بـوده  
است و بـهـاي گـزافـي بـراي دفـاع از               

ـقــوق و آزادي               ــدالــت و حـ هــاي    ع
اجتمـاعـي پـرداخـتـه اسـت. وکـالي                
زنداني که در سالهاي گذشته بـه جـرم     
دفاع از زندانيان سياسي، با بـدتـريـن      

انـد،      رفتارهاي ضد انساني روبرو شده
خود بخشي از اين کيفرخواست عليه 
ــان                ــوقــي و ســرکــوب عــري بــي حــق

 جمهوري اسالمي هستند. 
نامه وکالي دادگستري به رئيـس  

قـوه قضــائــيــه اعـتــراضــي اســت بــه            
ـبـصـره مـاده          استناد قوه قضاييه به ت

ـفـري کـه          ۴۸  قانون آئين دادرسي کـي
ـتـي را از                      ـي متـهـمـيـن "جـرائـم" امـن
دسترسي بـه داشـتـن وکـيـل مـدافـع              

 کند.  محروم مي
جمهوري اسالمي خيال ميکـنـد   
ميتواند با اتکا به چماق قوه قضائيـه  
و ايجـاد فضـاي رعـب و وحشـت و               
بگير و ببند و بستن اتهام "مـحـاربـه"     

اي را کـه         به دستگير شدگان، جامعه
ديگر قصد ندارد عقب بنشينـد و بـه       
کمتر از سرنگوني جمهوري اسـالمـي   

 دهد، مرعوب کند.  رضايت نمي
پيام نامه وکالي دادگسـتـري در       
واقع اين است که سـيـسـتـم قضـايـي           
جمهوري اسالمي ظـالـمـانـه اسـت و          
احکامش اعتباري نـدارد. وکـال در          
ـيـه                  ـيـس قـوه قضـاي نامه خـود بـه رئ
ــد کــه                حــکــومــت، اعــالم کــرده ان
حکومت نميتواند با استناد بـه فـالن     
ماده، استبداد و خودکامگي بـرقـرار     
کند، حق اعتراض و اجـتـمـاعـات و           
راهپيمايي ها را از مردم سلب کـنـد،   
آزادي مردم را زير سوال ببرد، زندانـي  
را از حق انتخاب وکيل محروم کنيـد  
ـيـت بـازداشـت                   ـث و يـا حـرمـت و حـي
شدگان را جريحه دار کـنـد. وکـال در         
نامه خود قيد کرده اند که در صورت 
سلب اين حقوق از بازداشت شـدگـان،   
ـيـق و دادرسـي و هـرنـوع                 روند تـحـق

 مجازاتي بي اعتبار است. 
وکيل دادگستـري بـه      ۱۵۵ نامه 

رئــيــس قــوه قضــائــيــه بــخــشــي از             
کيفرخواست کل جامعه عليه قوانين 

ضــد بشــري و بــيــرحــمــانــه دادرســي          
ـيـه     کيفري و به کل دستگاه قوه قضـائ
ـيـه     است. اين کيفرخواست جامعه عل
بربـريـت قـرون وسـطـايـي جـمـهـوري                
ـنـهـا                  اسالمي است. ايـن نـامـه نـه ت
بيانگر اعتراض و دردهـاي جـانـکـاه         

هاي نگران  زندانيان سياسي و خانواده
آنها و دستگير شـدگـان اعـتـراضـات        
اخير، بلکـه کـل جـامـعـه زخـمـي و                
خشمگين، کـارگـران، دانشـجـويـان،          
زنان و جواناني است کـه مـداومـا بـا         

ـتـاده        انـد،     اتهامات واهي به زنـدان اف
تـريـن حـقـوق        اي اند، از پايه تبعيد شده

اند و اکنـون بـه      اجتماعي محروم شده
قصد زير و رو کـردن ايـن اوضـاع بـه           

 اند! خيابان آمده
حزب کمونيست کارگـري، اقـدام     

خواهانه اين وکـال   اعتراضي و عدالت
ــاع از                      ــي در دفـ ــمـ ــهـ ــدم مـ را قـ
دستگيرشدگان ميداند، ساير وکال را 
به پيوستن به اين اقدام فراميخواند و   

خواهد در حمايت از ايـن     از مردم مي
ـنـد                    ـتـوان اقدام بـه هـر شـکـل کـه مـي
ـتـد. ايـن           پشتيباني خود را اعالم کـن
اقدام بايد توسط جامعه جهاني وکال 
و همه نهادهاي مدافع حـقـوق انسـان      
پشتيباني شود و جمهوري اسـالمـي     
به جرم نقض خشـن حـقـوق انسـانـي،          
محکوم گردد. زنداني سياسي و کليه  
دستگيرشدگان بايد فورا و بدون هيـچ  
قيد و شرط و تشکيل پرونده اي آزاد     

 شوند. 
 حزب کمونيست کارگري ايران

ژانـويـه      ۲۱ ،   ۱۳۹۶ بـهـمـن       ۱ 
 ۲۰۱۸ 

 نفر از وکالي دادگستري بايد پشتيباني کرد ۱۵۵ از نامه 

 

 

ــواز،              ــوالد اهــ ــران فــ ــارگــ کــ
بازنشستگان فوالد مبارکه، کارگران 
تــراورس شــاهــرود، مــعــلــمــان يــزد،        
کارکنان مخابرات روستايي قـزويـن،   
کارگران کاشي نيلو، کـارگـران گـروه        
فوالد اروميـه، ... در اعـتـصـاب و                

 اعتراض به سر ميبرند. 
 کارگران گروه ملي فوالد اهواز 

کارگر گروه ملـي فـوالد      ۳۵۰۰ 
اهواز متحدانه به اعـتـصـاب ادامـه         

بهمن کارگران فوالد  ۴ ميدهند. روز  
اهواز دومين روز اعتصاب متحدانه 
خود را پشت سر گذاشتند. مديـريـت    

بهمن با واريز بخشي از  ۳ شرکت روز 
حقوق آبان ماه کارگران، سـعـي کـرد        
ـيــنـدازد و                 مـيـان کـارگــران تــفـرقـه ب
اعتصاب را بشکند اما موفق نشـد.  
در شيفت عصر حـراسـت و مـديـران         
تالش کردند کارگـران را بـا تـهـديـد            
ـنـد.         وادار به شکستن اعتـصـاب کـن
ايــن ســيــاســت هــم کــارســاز نشــد.            
ـيـه            ـل کارگران با خواسـت پـرداخـت ک
طلبهاي خود متحدانه به اعـتـصـاب    
ادامه دادند. اينبار مـديـريـت بـاقـي           
طلب آبانماه کارگران را پرداخت کـرد    
با اين اميد که کارگران به اعتـصـاب   
خاتمه دهـنـد. امـا کـارگـران اعـالم              
کردنـد، حـداقـل يـک مـاه ديـگـر از                  
مطالبات معوقه آنان  پرداخت شـود    
تا در مورد ادامه اعتصاب تصـمـيـم    
بگيرند. مطالبات کـارگـران بـه ايـن            
ـيــه                 ـل شـرح اسـت: پـرداخــت فـوري ک
ـيـن زمـان             حقوق هاي معـوقـه، تـعـي
دقيق و ثابت براي پـرداخـت بـمـوقـع          
دستمزدها، پرداخت حق بيمه تاميـن  
ـلـي،      اجتماعي و برقراري بيمه تکـمـي
تسريع در راه انـدازي کـارخـانـجـات            
 توليدي و برکناري برخي از مديران. 

بازنشـسـتـگـان فـوالد مـبـارکـه             
 اصفهان 

بازنشـسـتـگـان فـوالد مـبـارکـه             
 ۸ اصفهان فراخوان تجمع بـراي روز        

بهمن در مقابل استانداري اصـفـهـان      
 دادند. 

 کارگران تراورس شاهرود 

بهـمـن کـارگـران راه آهـن             ۵ روز 
تــراورس شــاهــرود در اعــتــراض بــه          
نداشتن ايمني شغلي بـه اعـتـصـاب         

 خود ادامه دادند. 
 معلمان يزد 

معلمان غير دولتي در يـزد وارد    
سـومـيـن روز اعـتـصـاب و تـجـمــع                 

بهمن جمعي از معلمان  ۴ شدند. روز 
غير دولتي در يزد براي سوميـن روز    
در اعتراض به عدم پرداخـت ده مـاه       
حقوق خود مقابل استانداري تـجـمـع    
کــردنــد. مــعــلــمــان هــمــچــنــيــن بــه            
بــالتــکــلــيــفــي اســتــخــدامــي و بــه            

هـزار تـومـانـي          ۷۰۰ حقوقهاي نازل 
 اعتراض دارند. 

کارکنـان مـخـابـرات روسـتـايـي            
 قزوين 

بهمن کارکنان مـخـابـرات     ۴ روز 
روستـايـي در اعـتـراض بـه تـعـويـق                 

مـاه دسـتـمـزد خـود در               ۴ پرداخت   
مقابل شرکت مخابرات استان قروين 

 تجمع کردند. 
 کارگران کاشي نيلو 

تجمع کارگران کارخـانـه کـاشـي       
ــو روز        ــهــمــن    ۳ نــيــل ــل      ب ــاب در مــق

استانداري اصفهان دست بـه تـجـمـع         
زده و خواهان پرداخت فوري حق بيمه 
بهمن و آذر سـال جـاري شـدنـد. در                  

بـهـمـن       ۴ ادامه ايـن اعـتـراض روز          
تجمع خود را به مقابل اداره تـعـاون،     

 کار و رفاه اجتماعي کشاندند. 
کــارگــران گــروه فــوالد ارومــيــه         

 تجمع کردند 
ــه        کــارگــران گــروه فــوالد ارومــي

بهمن در اعـتـراض بـه           ۴ چهارشنبه 
عدم پرداخت يک سال مطالبات خود 

استانداري دست به تـجـمـع     در مقابل
 اعتراضي زدند.

حکومتي که توان پاسـخـگـويـي     
به ساده ترين نيازهاي مردم را نـدارد    

 بايد سرنگون شود. 
 حزب کمونيست کارگري ايران

ژانـويـه      ۲۵ ،   ۱۳۹۶ بـهـمـن       ۵ 
 ۲۰۱۷ 
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کارگـران گـروه مـلـي صـنـعـتـي               
فوالد اهواز در روز سوم بهمـن دسـت     
به اعتصاب زدند و اعالم کـردنـد کـه      
کليه خطوط توليد شرکت را متوقف 
کرده و دسـت بـه اعـتـصـاب زدنـد.                 
ـنـهـا در                   کارگـران اعـالم کـرده انـد ت
صورتي که دو ماه از حقوق مـعـوقـه      
آنها پـرداخـت شـود، حـاضـر بـه راه                 

 اندازي توليد خواهند شد. 
روز دوم بهمن ماه معـلـمـان حـق       
التدريس در يـزد بـه خـاطـر ده مـاه                  
حقوق معوقه دست به تـجـمـع زدنـد.       

هـزار     ۷۰۰ اين مـعـلـمـان مـاهـانـه              
 تومان حقوق ميگيرند.

روز اول بهمن کارگـران کـارخـانـه       
هاي لنت خرم آباد (شرکت رازمـهـر)    
در اعتراض به بالتکليفـي شـغـلـي و         

مـاه حـقـوق مـقـابـل            ۹ عدم پرداخت 
 اداره کار تجمع کردند. 

بهمن جوانان جويـاي کـار      ۲ روز 
در بخش اسماعيليه اهواز با خواست 
شغل در محل دروازه شرقي کشت و   
ـيـر تـجـمـع               صنعت نيشکـر امـيـرکـب

 اعتراضي برگزار کردند.
دي نــيــز تــعــدادي از             ۳۰ روز   

جوانان بيکار در اهواز با درخـواسـت     
ـيـشـکـر           کار مقابل شرکت تـوسـعـه ن
ـقـابـل بـا         اميرکبير تجمع کردند. در ت
اين تجمع نيروي انتظامي در مـحـل       

 حاضر شد. 
روز دوم بـهـمـن جـمـع زيـادي از             
کارگران و کارکـنـان شـرکـت سـنـگ           
آهن گهر زمين در سيرجان دسـت بـه     
اعتصاب زدند. اعتصاب به دليل کم 
بودن حقوق پايه، كارانه و ديگر مزايا 

 است. 
بـهـمـن کـارگـران صـابـون             ۲ روز 

ســازي خــرمشــهــر در اعــتــراض بــه          
بالتکليفي پنج ساله و عـدم دريـافـت      
ـنـج سـال مـقـابـل                  حقوق بـه مـدت پ
مســجــد جــامــع ايــن شــهــر تــجــمــع          

 اعتراضي برگزار کردند. 
کارگران کارگاه متـرو تـهـران در        
اعتراض به يکسال حقوق معوقه کـه    

ـيـون        ۵۰۰ ميليارد و    ۲ بالغ بر  ـل مـي
باشد، در خيابان کريم خان  تومان مي

 دست به تجمع زدند.
ــران                ــارگـ ــن کـ ــمـ ــهـ روز اول بـ
کاغذسازي هفت تپه به اعتراضـشـان   
ادامه دادند. در ادامـه ايـن حـرکـت              
محمودي رئيس اداره کـار شـوش بـا        

 ۷۰۰ کــارگــران وارد مــذاکــره شــد.           
کارگر کاغـذ سـازي پـارس بـخـاطـر             
تعويق پـرداخـت دسـتـمـزدهـا، عـدم              
ـنـدي مشـاغـل و          اجراي طرح طبقه ب

تـومـان سـطـح        ۳۵۰۰ کاهش روزانه 
دستمزدها و با خواست قـراردادهـاي     

 مستقيم دست به اعتصاب زدند.
دي کـارگـران خـدمـات          ۳۰ روز 

زنجان در اعـتـراض      ۲ شهري منطقه 
به واگذاري امور فعاليت هاي خود به 
بخش خصوصي و خطر بيکـارسـازي   
مقابل ساختمان شهرداري ايـن شـهـر      

 تجمع کردند.
کارگران بازنشسته کيان تايـر در    

بـهـمـن       ۳ ادامه اعتراضات خود روز 
در مقابل ساختمان وزارت صنعت و   
معدن تجمع کردند. روز اول بهمن نيز  
کارگران کيان تاير در هـمـيـن مـحـل        

 تجمع داشتند.  
در روزهــاي اول و دوم بــهــمــن،            
کــارکــنــان ســازمــان آب تــهــران در            
اعــتــراض بــه تــعــويــق در پــرداخــت           
دستمزد خـود در خـيـابـان فـاطـمـي                

 دست به تجمع زدند. 
دي نيروهاي جنگلبـانـي    ۳۰ روز 

چالوس به دليل عـدم دريـافـت چـنـد          
مزايا دست به اعتـصـاب    ماه حقوق و

 زدند. 
ـيـش از يـک           کارگران کيان کرد ب
هفته است در اعتراض به سر ميبرند 
و دست به اعتصاب و تجمع زده انـد.  

روز سوم بهمن يک ماه از شـش مـاه         
حقوق معوقه کارگران پـرداخـت شـد        
اما کارگران همچنان در اعتراض بـه    
سر ميبرند و خواهان پاسخگويي بـه    

 ساير مطالبات خود هستند. 
 ۱۴ دي کـارگـران فـاز             ۳۰ روز   

شرکت احداث کنگان در اعتراض بـه  
عدم پرداخت شش ماه حـقـوق دسـت      

 به تجمع زدند. 
بازنشستگان کشوري، لشگـري،  
تامين اجتماعي، فـوالد، ذوب آهـن       
و ... براي پيگيري خواستهايشان بـه       

 ۸ تجمع در سـاعـت ده صـبـح  روز               
 بهمن فراخوان داده اند. 

ـيـه راه       ـن روز يک بهمن کارگران اب
آهن تهـران و آذربـايـجـان غـربـي در               
 مقابل مجلس دست به تجمع زدند. 

کارگران خط و ابنيه فني زاگرس 
روزهاي دوم بهمن و سـوم بـهـمـن در           
مقابل ساخـتـمـان مـديـريـت تـجـمـع              

 کردند. 
ــزاران               ــارگ ــن ک ــم ــه ــوم ب روز س
صندوق بيمه کشاورزي از چند شـهـر     
به تهران آمـدنـد و دسـت بـه تـجـمـع                

 اعتراضي زدند. 
کارگـر شـرکـت حـفـاري           ۲۰۰۰ 

شمال نسبت به عدم پرداخـت حـقـوق      
 آذر و دي خود اعتراض دارند. 

ـيـمـانـي اتـوبـوسـرانـي             کارگران پ
مـاه     ۵ شهر آبادان، به عدم پـرداخـت     

حــقــوق اعــتــراض دارنــد. کــارگــران           
خــواهــان خــواهــان مســتــقــيــم شــدن        
قراردادهاي شغلي، اجراي طرح طبقه 
بــنــدي مشــاغــل و بــرداشــتــه شــدن           

 پيمانکار هستند. 
روز اول بهمن ماه کارگران محور 
گســتــر جــهــاد نصــر در کــرمــان در            

مـاه     ۸ اعتـراض بـه عـدم پـرداخـت              
حقوق مـقـابـل ايـن شـرکـت تـجـمـع                  

 کردند.
روز دوم بهمن کارگران شرکت اي 

پـارس جـنـوبـي در            ۱۴ جي سي فاز 
مـاه     ۶ اعتـراض بـه عـدم پـرداخـت              

حقوق معوقه در مقابل دفاتر شرکـت  
 نفت تجمع کردند. 

بهمن جمعي از کـارگـران        ۳ روز 
ايران کوالي ايرانشهر در اعتراض بـه    
اخراج کارگران مقـابـل اداره کـار در          

 اين شهر دست به تجمع زدند. 
ــمــي هــاي            ــروشــي ــران پــت کــارگ
ـنـدر                  ـنـا و ب تندگويان، ابـوعـلـي سـي
امامي در منطقه ويژه بندر ماهشهر 

ديماه در اعتراض به  ۳۰ از روز شنبه 
ـنــدي                 اجـرايـي نشـدن طـرح طـبــقـه ب
مشاغل که منجـر بـه اضـافـه شـدن            
مبلغي ناچيز به دستمزدهاي چند بار 
ـنـاع     زير خط فقر آنان ميشود، با امـت
از خوردن غذاي کـارخـانـه دسـت بـه            
اعتراض زده انـد. ايـن اعـتـراض از              
شرکت تندگويان شروع شد و هـر روز    
کارگران شرکت هاي بيشتري بـه ايـن     

 اعتراض مي پيوندند. 
بـهـمـن کـارگـران شـرکـت             ۳ روز 

ــانــه در              تــراورس شــمــال غــرب مــي
اعتراض به نداشتن ايـمـنـي شـغـلـي           
ـيـکـه      دست به اعتصاب زده و در حـال
شعار ميدادند امنيت شغلي نـداريـم،   
نداريم، جلوي حرکت قطار را گرفتنـد  
کارگران سپس مـقـابـل فـرمـانـداري           

 ميانه تجمع کردند.
کــارگــران شــرکــت تــراورس در           
ورامين در اعتراض به پرداخت نشدن 
چهار ماه حقـوق خـود جـلـو حـرکـت             

 قطار را گرفتند. 
بـــهـــمـــن جـــمـــعـــي از            ۳ روز    

ـفــروشــان حصــارک کــرج در                ـتـ دسـ
ـيـکـاري و جـلـوگـيـري                اعتراض بـه ب
شهرداري از فعاليت آنها، در مـقـابـل    
ساختمان شـوراي اسـالمـي رشـت و           

 ۵ سپس در مقابل شهرداري منطقـه    
کـــرج دســـت بـــه تـــجـــمـــع زدنـــد.              
دستفروشان روي بنري کـه بـه هـمـراه         

ـيـکـاري و                 داشتند نـوشـتـه بـودنـد: ب
 بري= فقر.  نون

 ۳ وراميـن روز       ۵ کارگران حوزه 
بهمن در اعتراض بـه عـدم دريـافـت           
حقوق خود دست به تجمع اعتراضـي  

 زدند. 
بـهـمـن کـارگـران کـاشـي              ۳ روز 

اصفهان در اعتراض به عدم پرداخـت  
چندين ماه حقـوق و مـزايـا مـقـابـل             

 استانداري تجمع کردند. 
اعتصابات و تجمعات کـارگـران   
به سـرعـت در حـال افـزايـش اسـت.               
کارگران بـه دسـتـمـزدهـاي پـرداخـت              
نشده، ناامني شغلـي و قـراردادهـاي        
موقت، به دستمزدهاي چند بـار زيـر       
خــط فــقــر و بــه انــواع اجــحــافــات               
ـيـت              اعتراض دارنـد و خـواهـان امـن
ــلــي و حــقــوق بــاالي خــط فــقــر             شــغ
هستند. حکومـت نـه خـواهـان حـل             
معضـالت کـارگـران اسـت نـه تـوان               
پاسخگويي به مشکالت کارگران را   
دارد. مشکالت کارگران همچنان در  
ـتـر             حال افزايش اسـت. اجـنـاس گـران
مـيــشــود و قــدرت خــريــد کــارگــران           
ـيـکـاري           روزبروز پايين تر ميـايـد و ب
افزايش پيدا ميکند. کارگران بايد بـا   
ـنـد، خـانـواده          ـيـاي تمام قوا به ميدان ب
هاي خود را همراه کنند، خبررسـانـي   
کنند، مردم شهـر را بـه حـمـايـت از              
ـنـد و                 اعتراضـات خـود تشـويـق کـن
اعتصابات همزمان و قـدرتـمـنـد در         
مراکز مختـلـف کـارگـري در سـطـح             

 شهر و کشور را در دستور بگذارند. 
حکومتي که توان پاسخگويي به 
ـيـازهـاي مـردم را نـدارد             ساده ترين ن

 بايد سرنگون شود. 
 

 حزب کمونيست کارگري ايران
ژانـويـه      ۲۳ ،   ۱۳۹۶ بـهـمـن       ۳ 

 ۲۰۱۷ 
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ـيـه جـمـهـوري               انقالب ايـران عـل
اسالمي يک پـديـده زنـده و هـيـجـان             
انگيز است که به حرکـت در آمـده و         
هيچکس ترديدي ندارد کـه بـه دوره         
تاريک حاکميـت اسـالمـي سـرمـايـه           
داران پــايــان خــواهــد داد. يــکــي از             
سمبلـهـاي جـالـب و مـحـبـوب ايـن                 
ـقـالب" اسـت         انقالب "دختر ميدان ان
که امروز در ايران همه کس در مورد 
او سخن ميگويد. دختري که درسـت   
در آستانه خيزش اخير مردم ايران، در 
برابر چشـمـان مـامـوران حـکـومـت              
اسالمي با جسارت حـجـاب از سـر          
برگرفت و در روز روشـن در خـيـابـان         
انقـالب حـجـابـش را بـر سـر چـوب                  
چرخاند و فيلمش در سـراسـر جـهـان         
خبرساز شد. دختر ميدان انقـالب بـا      
ـلـب هـمـه            حرکت جسورانه اش در ق
ـتـه اسـت و بـه               مردم ايران جاي گـرف
صداي ميليونهـا زن خشـمـگـيـن از            
آپارتايد اسالمي و حجاب اسـالمـي     
تبديل شده است. اکنون گزارش شـده    
است که اين دختـر ويـدا مـوحـد نـام            

مـاهـه      ١٩ دارد، مـادر يـک کـودک          
است و جمهوري اسالمي او را بعد از 
نمايش بي حجابي در خيابان انقـالب  
دستگير کرد و مدت کوتاهي بعد او   
را آزاد کرد اما بعد از اينکه نام او بـر  
ســر زبــانــهــا افــتــاد دوبــاره ويــدا را              
دستگير کرد و ديگر خبري از او در       

 دست نيست.  
ـقـط ويـدا         ما مردم موظفيم نه ف
موحـد را کـه بـا جسـارت، خـروش                
ـيـه حـکـومـت اسـالمـي را               مردم عل
نمايندگي کرد، با اعتراضات وسـيـع     
خويش از چنگ دژخيمـان اسـالمـي      
نجات دهيم، بلکه موظفيـم ايـن بـار        
همه ما صداي او باشيم. موظفيم بـا     
همان جسارت نشان دهـيـم کـه ويـدا         
ـيـونـهـا زن و           موحد تنها نيست. ميل
مرد در اين کشور با احساس انساني 

دختر ميدان انقالب همـراهـنـد و در        
ـقـالب را         هر فرصتي دختر ميـدان ان

 نمايندگي خواهند کرد. 
کارزاري در دفاع از دختر ميـدان  
انقالب تحت عنوان "دخـتـر مـيـدان          
انقالب کجاست؟" و "مـا هـمـه ويـدا           
موحد هستيم" در مدياي اجتمـاعـي    
به جريان افتاده است. بايد فعاالنه از    
ـقـط در      اين کارزار حمايت کرد و نه ف
رسانه هاي اجتماعي بلکـه در هـمـه        
ـيـان      جا اين سوال را در برابر حکـومـت
ـقـالب             قرار داد که "دخـتـر مـيـدان ان
کجاست؟" و آنها را براي آزادي فوري  
او زير فشار جدي قرار داد. عالوه بـر     
اين ما بايد حجاب اسـالمـي و کـل          
سنتها و قوانين اسالمي را با هـمـان     
جسارت ويدا موحد از زنـدگـي خـود      
ـبـش         کنار زنيم و به دور اندازيم و جـن
وسيعي را همگام بـا دخـتـر مـيـدان            
 انقالب در جامعه به جريان در آوريم. 
حزب کمونيست کارگري از همـه  
مردم بويژه جوانان ميخواهد که براي 
آزادي ويدا موحد فعاالنه تالش کنند 
و همچنين به اشکال مختلف حرکت 
ويـدا مــوحـد را ادامـه دهــنـد و بــه                 
جمهوري اسالمـي نشـان دهـنـد کـه            
ـقـالب را صـد         صداي دختر ميدان ان
چندان قدرتمندتر فرياد خواهـنـد زد.     
جمهوري اسالمي و حجاب اسالمـي  
و کل قوانين اسالمي بايد از زنـدگـي   
اجتماعي مردم کنار زده شود و همـه  
مــردم در آزادي و رفــاه و مــنــزلــت               
ـنـد. ايـن خـواسـت مـردم                زندگي کـن
شريف ايران است که انقالب آتي بـي    

 ترديد آنرا عملي خواهد کرد. 
زنده باد انقالب انساني براي جامعه 

 انساني
 زنده باد سوسياليسم

 حزب کمونيست کارگري ايران 
۲۰۱۸ ژانويه  ۲۵ ،  ۱۳۹۶ بهمن  ۵   

 دختر خيابان انقالب فورا بايد آزاد شود
 

 کارگران فوالد اهواز 
کارگـران گـروه مـلـي صـنـعـتـي               
فوالد اهواز فراخوان اعتصاب در روز 
سوم بهمن دادند و اعالم کردند که در 
سوم بهمن کليه خطوط توليد شرکـت  
را متوقف کرده و دست به اعتـصـاب   
خواهند زد. کارگران اعالم کـرده انـد      
تنها در صورتي که دو ماه از حـقـوق     
معوقه آنها پرداخت شود، حاضـر بـه     

 راه اندازي توليد خواهند شد. 
 معلمان يزد 

روز دوم بهمن ماه معـلـمـان حـق       
التدريس در يـزد بـه خـاطـر ده مـاه                  
حقوق معوقه دست به تـجـمـع زدنـد.       

هـزار     ۷۰۰ اين مـعـلـمـان مـاهـانـه              
 تومان حقوق ميگيرند.

 کارگران کارخانه هاي لنت خرم آباد 
روز اول بهمن کارگـران کـارخـانـه       
هاي لنت خرم آباد (شرکت رازمـهـر)    
در اعتراض به بالتکليفـي شـغـلـي و         

مـاه حـقـوق مـقـابـل            ۹ عدم پرداخت 
 اداره کار تجمع کردند. 

 جوانان جوياي کار اهواز 
بهمن جوانان جـويـاي کـار       ۲ روز 

در بخش اسماعيليه اهواز با خواست 
شغل در محل دروازه شرقي کشـت و    
ـيـر تـجـمـع               صنعت نيشکـر امـيـرکـب

 اعتراضي برگزار کردند.
ــز تــعــدادي از             ۳۰ روز    دي نــي

جوانان بيکار در اهواز با درخـواسـت     
ـيـشـکـر             کار مقابل شرکت تـوسـعـه ن
ـقـابـل بـا         اميرکبير تجمع کردند. در ت
اين تجمع نيروي انتظامي در مـحـل       

 حاضر شد. 
کــارگــران شــرکــت ســنــگ آهــن         

 سيرجان 
روز دوم بـهـمـن جـمـع زيـادي از             
کارگران و کارکنان شرکت سنگ آهن 
گهر زمـيـن در سـيـرجـان دسـت بـه                  
اعتصاب زدند. اعتصاب به دليل کم  
بودن حقوق پايه، كارانه و ديگر مزايا 

 است. 
 کارگران صابون سازي خرمشهر 

بـهـمـن کـارگـران صـابـون             ۲ روز 
ســازي خــرمشــهــر در اعــتــراض بــه           
بالتکليفي پنج ساله و عـدم دريـافـت      
ـنـج سـال مـقـابـل                    حقوق بـه مـدت پ
مســجــد جــامــع ايــن شــهــر تــجــمــع           

 اعتراضي برگزار کردند. 
 کارگران کارگاه مترو تهران 

کارگران کارگاه متـرو تـهـران در        
اعتراض به يکسال حقوق معوقه کـه    

ـيـون        ۵۰۰ ميليارد و    ۲ بالغ بر  ـل مـي
باشد، در خيابان کريم خان  تومان مي

 دست به تجمع زدند.
 کارگران کاغذ سازي هفت تپه

ــران                 ــارگـ ــن کـ ــمـ ــهـ روز اول بـ
کاغذسازي هفت تپه به اعتراضـشـان   
ادامه دادند. در ادامـه ايـن حـرکـت              
محمودي رئيس اداره کـار شـوش بـا        

 ۷۰۰ کــارگــران وارد مــذاکــره شــد.           
کارگر کاغـذ سـازي پـارس بـخـاطـر             
تعويق پـرداخـت دسـتـمـزدهـا، عـدم              
ـنـدي مشـاغـل و          اجراي طرح طبقه ب

تـومـان سـطـح        ۳۵۰۰ کاهش روزانه 
دستمزدها و با خواست قـراردادهـاي     

 مستقيم دست به اعتصاب زدند.
 کارگران خدمات شهري زنجان

دي کـارگـران خـدمـات            ۳۰ روز 
زنجان در اعـتـراض      ۲ شهري منطقه 

به واگذاري امور فعاليت هاي خود به 
بخش خصوصي و خطر بيکـارسـازي   
مقابل ساختمان شهرداري ايـن شـهـر      

 تجمع کردند.
 کارگران بازنشسته کيان تاير 

کارگران بازنشسته کيان تايـر در    
ادامه اعتراضات خود بـراي سـاعـت      

بهمن فراخوان تجمـع   ۳ ظهر روز  ۱۲ 
در مقابل ساختمان وزارت صنعت و   
مـعــدن دادنـد. روز اول بــهــمـن نــيــز               
کارگران کيان تاير در هـمـيـن مـحـل          

 تجمع داشتند.  

 کارکنان سازمان آب تهران 
در روزهــاي اول و دوم بــهــمــن،            
کــارکــنــان ســازمــان آب تــهــران در            
اعــتــراض بــه تــعــويــق در پــرداخــت           
دستمزد خـود در خـيـابـان فـاطـمـي                

 دست به تجمع زدند. 
 نيروهاي جنگلباني چالوس

دي نيروهاي جنگلبـانـي    ۳۰ روز 
چالوس به دليل عدم دريافت چند ماه 

مـزايـا دسـت بـه اعـتـصـاب               حقوق و
 زدند. 

 کارگران کيان کرد
دي، کارگران کيـان کـرد      ۳۰ روز 

در اعتراض به تـعـويـق در پـرداخـت            
مزد خود در مقابل کارخـانـه تـجـمـع        

 کردند.
 کارگران کنگان 

 ۱۴ دي کـارگـران فـاز             ۳۰ روز   
شرکت احداث کنگان در اعتراض بـه  
عدم پرداخت شش ماه حـقـوق دسـت      

 به تجمع زدند. 
 بازنشستگان 

بازنشستگان کشوري، لشـگـري،   
تامين اجتماعي، فـوالد، ذوب آهـن       
و ... براي پيگيري خواستهايشـان بـه     

 ۸ تجمع در سـاعـت ده صـبـح  روز               
 بهمن فراخوان داده اند. 

کارگران ابنيه راه آهن تهران و 
 آذربايجان 

ـيـه راه         ـن روز يک بهمن کارگران اب
آهن در تهران و آذربايجان غـربـي در       
 مقابل مجلس دست به تجمع زدند. 

کارگران خط و ابنيه فني زاگرس 
در دوم بهمن در مـقـابـل سـاخـتـمـان            
ـيـه     مديريت تجمع کردند. کارگران ابن

 ۳ زاگرس براي ساعت هـفـت صـبـح         
 بهمن نيز فراخوان به تجمع داده اند. 

 حزب کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۷ ژانويه  ۲۲ ، ۱۳۹۶ بهمن  ۲ 

 اعتراضات کارگري در سراسر کشور ادامه دارد 

 

 کمکهاي مالي رسيده

 کمک به حزب کمونيست کارگري کمک به کانال جديد

 يورو ۵۰۰         مينا احدي

  يورو ۵۰۰   نازنين برومند

 يورو ۳۰۰   نسان و پروين نودينيان

  پوند ۱۲۰۰     اميد اميدوار

 پوند ۱۲۰۰   سعيد سينائي

 دالر ۱۰۰۰    مصطفي صابر
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ـتـشـر شـده                طبـق گـزارشـات مـن
رامين حسين پناهي زنداني سيـاسـي   
محبوس در زندان مرکزي سنندج بـه    
اعدام مـحـکـوم گـرديـد. ايـن حـکـم                 

ماه به وي ابـالغ       شنبه پنجم بهمن پنج
ـنـاهـي بـه          شده است. رامين حسين پ
ـيـت مـلـي و                 ـيـه امـن اتهام "اقدام عـل
عضويت در کومله" بە اعدام محکـوم   

 شدە است.
پناهي، روز جـمـعـه     رامين حسين

ـيـروهـاي       ١٣٩٦ دوم تيرماه  توسط ن
 امنيتي بازداشت شد.

 مردم شهرهاي کردستان!
عليه حکم اعدام راميـن حسـيـن      
پناهي متحدانه دست به اعـتـراض و     
مــبــارزه بــزنــيــد. احــکــام اعــدام بــا              

 مبارزات مردم ميتواند لغو شود.
حکومت جنايتکار اسـالمـي در     
ـنـده اي قـرار                 ـتـه و شـکـن شرايط آشف
ــي در               ــالمـ ــوري اسـ ــهـ ــمـ دارد، جـ
آشــکــارتــريــن شــيــوه تــوحــش ضــد           

انســانــيــش از ســيــاســت "مــجــازات          
اعدام" براي مرعوب کردن جامـعـه و     
ـفـاده مـيـکـنـد.          ادامه حاکميتش است
نظام سياسي و حکومتي که اعدام را 
جزئي از سياست جزايي خودش بداند 
ضد انساني  اسـت. مـردم در طـول               
حاکميت سياه و تـوحـش جـمـهـوري            
ــار              اســالمــي مــرتــب شــاهــد کشــت
مخالفين با حکم اعدام بوده اند و مـا  
ـيـه ايـن        چاره اي جز مبارزه متحد عـل
 رژيم و اين مجازات وحشيانه نداريم.

کميته کردستان حزب کمونيست 
کارگري ايـران حـکـم اعـدام رامـيـن                

 پناهي را محکوم ميکند. حسين
 مردم شهرهاي کردستان! جوانان!

محکم و قـاطـعـانـه در مـقـابـل              
ــن              ــاســت تــوحــش اعــدام رامــي ســي

پناهي بايستيد. شهرهـا را بـه         حسين
ـيـه ايـن              محل فشار و افشـاگـري عـل
حکم ضد انساني تبديل کنيد. شعـار   
نويسي عليه مجازات اعدام و تـالش  

براي آزادي همه زندانيان سياسي را به 
ـيـد.        جزيي از فعاليت خود تبديـل کـن
نــام و اســامــي حــاکــمــيــن شــرع و               
ماموررين اجراي اعدامها را همه جا 
ـيـد. آنـهـا            بنويسيد و آنها را افشا کـن
جــانــيــانــي هســتــنــد کــه بــا کشــتــن           
مخالفين رژيم اسالمي مـيـخـواهـنـد      
جامعه را مرعوب کنند. شهرها را با 

اعدام شنيع است. اعدام ضـد   «شعار 
ــدام                ــي اســت. مــجــازات اع انســان
ـيـسـت. مـا         شايسته جامعه انساني ن
ضد اعداميم. نميخواهيم در جامعـه   
ـيـم کـه هـيـچ انسـانـي                اي زندگي کـن

 پر کنيد. .»کشته شود و... 
ما همه احـزاب و سـازمـانـهـاي            
مدافع حق حيات و حقوق انسـانـي را     
فراميخوانيم عليه مجازات اعـدام و      
براي آزادي زندانيان سياسي به ميدان 

 بيايند.
 ١٣٩٦ بهمن  ٥ 
 ٢٠١٨ ژانويه    ٢٥ 
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 در محکوميت حکم اعدام رامين حسين پناهي!
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 يادداشت روزانه

 ۱۳۹۶ بـهـمـن      ۲ در روز دوشنبه 
ـتــه پــس از خــيــزش               درسـت سـه هــف
ســراســري مــردم عــلــيــه جــمــهــوري          
اسالمي و زخمي و کشته شدن ده هـا  
نفر به دست آدمکشـان حـکـومـت و         
ـفـر    دستگيري و زنداني کردن هزاران ن
به دست قداره بندان و جـيـره خـواران          
جمهوري جهل و جنايت اسالمـي  و      
حيله ي جديد شان مبني بـر ايـن کـه        
ـتـل رسـيـده در            بازداشت شدگان به ق
ــد! و                    ــوده ان ــاد ب ــدان هــا، مــعــت زن

 خودکشي کرده اند!
ـنـدخـت       در چنين شرايطي، شـهـي
موالوردي، معاون حسن روحانـي در    
امور حقوق شهروندي! و کارچاق کـن     
هاي حکـومـت اسـالمـي در تـهـران             
مضحکه ي "همايش سالمت روان و  
ـيـن             ـنـد تـا چـن رسانه" را به راه انداخـت
وانمود کنند که اوال در مـاه گـذشـتـه       
در تهران و بيش از صد شـهـر ديـگـر         
ـتـاده اسـت! و اگـر هـم "                   ـف اتفاقي ني
اغـتــشــاشــاتـي"! رخ داده، خشــونــت           
هايي بوده کـه ريشـه در روح و روان             

 جامعه دارد!
يکي از خـيـمـه شـب بـازان ايـن               

 -شوي رسوا، مصطفي محقق داماد
آيت اله اصالحاتچي و چيني بنـد زن    

بود که گفت: "منشاء هـمـه ي       -رژيم
 خشونت ها، جهل است!"

ايـن کـروکـوديـل اسـالمـي مــي             
خواهد بگويد که مـزدوران بـاتـوم بـه         
دست که در خـيـابـان بـه جـان مـردم             
معترض افتاده اند و آن شکنجه گران 
و سربازان امام زمان که در زندان ها، 
جوانان بپاخاسته را آش والش کردند، 

قصد و غرضي نداشتند! براي حـفـظ      
دزدان و چپـاولـگـران سـرمـايـه هـا و              
ثروت هاي مردم، دست بـه کشـت و         
ـلـکـه       کشتار و بگير و ببند نزده اند، ب
عده اي نادان اند که جاهل انـد! و بـه        
ـيـات مـي                   ـيـب و بـا ايـن ادب اين ترت

 خواهد قضيه را ماستمالي کند.
يکي ديگر از شـومـن هـاي ايـن         
همايش فرمايشي، سعيد مدني بـود    
که عنوان جامعـه شـنـاس و آسـيـب            
شناس اجتماعي را يدک مـي کشـد.     
او هم پس از کلي سفسطه و بـازي بـا     
آمار و ارقام دروغين و مشکـوک، بـه     
اين نتيجه ي مشـعـشـع رسـيـد کـه:               
ـيـشـتـر از          "شيوع خشونت بر مردان ب

 خشونت بر زنان است!"
ـبـان، بـراي       اين رفوگر اصالح طل
اثبات نظريه ي خـود بـه نـزاع هـاي               
روزانه ي مردان و پـرونـده هـاي ايـن             
چنيني اشـاره کـرد و يـکـبـار ديـگـر                

 عکس مار را کشيد.
حکومت کشتار، براي پاک کردن 
دست هاي خون آلود خود، مي کوشد 
فستيوال و همايش و نمايـش بـرگـزار      
کند و نشان بدهد که در وضعيت پابر 
جايي قرار دارد. چـون مـي دانـد کـه            
پايه هاي حکومـتـش بـر دريـايـي از            
ـيـش از         خون بنا شده است و مـردم، ب
هرزمان ديگري اراده کرده اند کـه بـه       
ميدان بيايند و کار نيمه تمام خود را   
تمام کنند. مردم ديگر از زوزه هـاي         
اين گرگ خونخوار و زخـمـي تـرسـي         

 ندارند. 
ژانويه  ۲۳  – ۱۳۹۶ بهمن  ۳ 

 ۲۰۱۸ 

 نمايش تهوع آور براي انكار كشتارها!
 آرش دشتي 

حسن روحاني اين روز ها تـنـدتـنـد بـا        
ـلـويـزيـون دولـتـي                   خبـرگـزاري هـا و ت
مصاحبه مي کند و سعي دارد وعـده    
وعيدهاي انتـخـابـاتـي اش را رفـع و              
ـقـي کـه مـي              رجوع کند و به هـر طـري
تواند، حافظه ي جامعه را از مصيبت 
ـقـيـه او و                هايي که دولت او و ولـي ف
ـه مـردم و                    سرداران دزد و قـاتـل او ب
کارگران و زحمتکشان تـحـمـيـل کـرده        
اند، دور کند و خـود را پـاک و مـبـرا               

 جلوه دهد. 
روحاني با به نعل و ميخ زدن هـايـش،     
قصد دارد دوباره توهم زايي کـنـد. از        
حق دانستن و آزادي بـيـان و بـيـطـرف          
بودن رسانه ها و حـق اعـتـراضـات و             
حقوق خود ساخته ي شهروندي حـرف    

 مي زند. 
روحاني مدتي است که دوزاري صـاف  
شده و فهـمـيـد کـه او و حـکـومـتـش                 
رفتني اند و براي حفظ خودش و نظـام  
عوامفريبش، از رهبر و سـپـاه دلـبـري       
مي کـنـد، مسـت غـرور از ايـن کـه                   
توانستـه چـنـد صـبـاحـي از خـيـزش                  
ـه در       سرنگوني طلبانه ي مردم، جان ب
ببرد، زبان به تمسخر و توهين گشـوده    
و مانند سلف خود، مردم را تـحـقـيـر         

 مي کند. 
روحاني در گفتار اخيرش با بيشـرمـي   
هرچه تمام تر به چشـم هـاي مـردم زل          
 زد و خانه هاي مردم را قوطي ناميد. 
البته او حق دارد خانه هـاي مـحـقـر و         
خالي از نان و شادي و آسايش اکثريت 

مردم را قوطي بنامد چـون خـودش و       
نظام سرمايه داري اسالمـي اش، هـر       
روز بيشتر از روز پيش، چنان فقري بـر  
مردم تحميل کرده اندو خودش و يـک      
مشــت دزد و غــارتــگــر و ايــادي و               
اذنابش چنان فربه شده اند و به آالف و   
اولوف و ثروت هاي افسانه اي و کـاخ      
و تفرعنرسيده اند که خانه هـاي مـردم     
پيش چشم او و اطـرافـيـانـش، قـوطـي         

 است!
روحاني بـايـد از مـردم شـريـف ايـران               
معذرت بخواهد پيش از آن که تـوفـان     
قيام سراسري، تومار زندگي ننگين او 

 و نظام نکبت بارش را در هم بپيچد.
 ۲۰۱۸ ژانويه  ۲۴  -۱۳۹۶ بهمن   ۴ 

 لمپنيزم اسالمي و ادبيات موهن يک رييس بي جمهور!
 آرش دشتي 


