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یاد عزیزجانباختگان دهه شصت را گرامی بداریم
آثار جنایت وکشتارشان را در آنجا پنهان کنند .اما دیری نپایید و
خیلی زود این محل توسط مردم کشف و به گورستان آزادیخواهان
و کمونیست ها منصوب شد .بیابان متروکی که قرار بود مخفیگاه
آثارشکل گیری حاکمیت اسالم باشد ،توسط صدها و چه بسا
هزاران خانواده ای که در زیر تله های خاک بدنبال باقیمانده اجساد
عزیزانشان میگشتند ،کشف شد! از آن سال تا به امروز مبارزه ای
بی وقفه برای زنده نگاهداشتن خاوران و جانباختگانش و آرزوی
به زیر کشاندن و به محاکمه کشاندن سازندگان این هولوکاست
اسالمی در جریان است .هر سال مخفیانه و آشکارا علیرغم فشار
قداره بندان اسالمی خانواده قربانیان و مردم در این محل اجتماع
کرده و یاد عزیزانشان را گرامی داشته اند .خاوران اکنون
آشویتس جمهوری اسالمی و نماد به محاکمه کشاندن سران
جمهوری اسالمی و کیفر خواست مردم تشنه آزادی است .خاوران
و کشتارزندانیان در سال  ۷۶چشم اسفندیار جمهوری اسالمی
است .خاوران پابرجا و پایدار و کشتار سال  ۷۶یکی از مهترین
سندهای جنایات جمهوری اسالمی است که سران جمهوری
اسالمی باید در مقابل آن پاسخگو باشند.
جوانان و مردمی که تابستان  ۷۶در چوخه های اعدامهای جمعی
و شبانه در دسته های صدها و دهها نفره با پیکرهای شکنجه شده
به قتل رسیدند ،جرمی جز مخالفت با شکل گیری همین حکومت
فقر و سرکوب و خفقان اسالمی نداشتند .اینها کمونیست ها و
آزادیخواهانی بودند که در راه مقاومت در مقابل شکل گیری یک
حکومت ضد بشری اسالمی جانباختند .خاوران از مراکز و بناهای

مهم ،بازگو کننده مقطع مهمی از تاریخ شکل گیری جمهوری
اسالمی ایران ،و گورستان عزیزان جانباخته راه سوسیالیسم و
آزادی است .مبارزه ای که این عزیزان مبشر آن بودند ،میرود به
طوفان جارو کننده کلیت جمهوری اسالمی و همه دارودسته های
"خوش خیم و بدخیم" این نظام مخوف سراپا جهل و جنایت و
سرکوب تبدیل شود .جنبش توده ای دی ماه ۶۷و استمرار
اعتراضات رادیکال کارگری و توده ای تاهم اکنون و مهمتر
پتانسیل خروش همه گیرترو کوبنده ترکارگران،زنان و جوانان و
مردم حق طلب برای تعیین تکلیف قطعی با جمهوری اسالمی را
در چشم انداز قرار داده است .امسال بیش از هر زمان دیگری
باید تاکید کنیم ،دور نیست آن روزی که سران جمهوری اسالمی و
مهره های برپاکننده این نظام فاشیستی را به جرم کارنامه سراسر
جنایات و ننگین همه دوران حاکمیتشان و از جمله قتل عام
زندانیان سیاسی سال  ۷۶قطعا به سزای اعمالشان میرسانیم.
مناسبت سی امین سالگرد کشتار زندانیان سال  ۷۶عرصه مهمی
از نبرد جنبش آزادیخواهانه و برابری طلبانه علیه جمهوری
اسالمی است .در داخل و خارج کشور با ابتکار و خالقیت
آکسیونها و اقدامات مبارزاتی الزم برای در تنگنا قرار دادن
جمهوری اسالمی و مراسمهای شایسته برای گرامیداشت
جانباختگان سال  ۷۶تدارک دیده شده است .همه آزادیخواهان و
مردم تشنه آزادی را به حضور در این آکسیونهای مبارزاتی و
مراسمهای گرامیداشت هزاران عزیز جانباخته فرامیخوانیم.

مرگ بر جمهوری اسالمی!
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مبتتتتتتتتتارزات و اعتتتتتتتتتتصابات
کتتتتتتارگری حتتتتتتول مطالبتتتتتتات
اقتتتتتتصادی و بهبتتتتتود شتتتتترایط
معیشت کارگران و محرومتان
درپیتتتشرویهای خود،امروزبتتته
بختتشی جتتدایی ناپتتشیر و تاثیتتر
گتتتتشاردر تحتتتتوالت سیاستتتتی و
جتتتدال طبقتتتاتی پیتتتش روعلیتتته
دولت سترمایه داری حتاکم در
جامعه ایران تبدیل شتد ه استت
.بعتتتالوه باآغتتتاز دور جدیتتتدی
ازاعتراضتتتتات و اعتتتتتصابات
نیشکر هفتت تپته و گتروه ملتی
فتتوالد اهتتواز،جنبش کتتارگری
ایران گامهای آغتازین دخالتت
موثرتتتتتترو فراتتتتتتر رفتتتتتتن از
شتتترایط موجتتتتود مبتتتتارزات و
اعتراضتتتتتتتات کتتتتتتتارگری در
تحتتتوالت سیاستتتی را برداشتتتته
وازضتتتتتتتتتتتترورت تتتتتتتتتتتتتشکیل
شوراهای کتارگری در محیتط
کارو اعمال اراده کارگری بر
مقتتتتتدرات خودبتتتتتا صتتتتتراحت
ستتخن متتی گوینتتد .ایتتن واقعتته
توجه جامعه را بته ختود جلتب
کتتترده ونیتتتشکر هفتتتت تپتتته در
ایتتتتن راه گتتتتام برداشتتتتت وبتتتتا
جسارت شورای کتارگری را
بتتتترای متتتتصافهای بعتتتتدی بتتتتا
سترمایه داران و دولتت حامتتی
آنان تشکیل دادند .شاهد بودیتم
که کته میدتم آل مهتدی یکتی از
فعتتالین کتتارگران فتتوالد ،یتتک
روز بعتتتتتتتتتتتد از ستتتتتتتتتتتخنرانی
استتماعیل بختتشی در اعتتتصاب

هفتتت تپتته،در جمتتع کتتارگران بتتا
الهام ازتجارب کارگران هفت تپه
از تتتشکیل شتتورا بتترای کتتارگران
فوالد سخن به میان می آورد.
واقعیت این است که جامعه ایران
درآغتتتتتتتازتحوالت و دگرگونتتتتتتتی
بزرگتتتتی استتتتت و اعتراضتتتتات و
مبارزات کارگری هم اکنتون در
مرکتتزاین جتتدال و تحتتوالت قتترار
دارد .اعتتتتتتتتتتترا و مبتتتتتتتتتتارزه
کتتتتارگری بتتتته بختتتتش مهمتتتتی از
اعترا و مبتارزه جتاری بترای
رفاه و آزادی وپایان دادن به فقتر
و استتتتتتتدمارتبدیل شتتتتتتده استتتتتتت .
اوضتتاع کنونتتی ،گرانتتی ستتر ستتام
آور ،فقتترو بیکتتاری هی ت راهتتی
جتتتتتتتتز گتتتتتتتتسترش اعتتتتتتتتترا و
اعتتتصاب سراستتری بتترای طبقتته
کتتارگر نگشاشتتته استتت .وقتتت آن
رسیده که طبقه کتارگرو رهتبران
و فعالین کارگری و سوسیالیتستی
ضتتتتتتتتمن مبتتتتتتتتارزه و گتتتتتتتتسترش
اعترا و اعتصاب برای تحقق
مطالبتتتتتتات اقتتتتتتتصادی و بهبتتتتتتود
شتتتتترایط زنتتتتتدگی ختتتتتود بتتتتتا دور
اندیتتتتتشی و دخالتتتتتت موثرتتتتتتر در
مبارزات جتاری جامعته ،بتا چتشم
دوختتتن بتته قتتدرت سیاستتی و خیتتز
برداشتن طبقه کارگربه ایتن ستو،
تناستتتتب قتتتتوا را بتتتتته نفتتتتع ختتتتتود
واردوی کتتار جامعتته بتترای پایتتان
دادن بتتته ظلتتتم و استتتدمارواختناق
تغییر جدی دهند.

نیشکرهفت تپه و فتوالد اهتواز
در این راه گامهای موثری بتر
داشته اند و باید تالش کترد کته
ایتتتتن پیتتتتشرویها را بتتتته ستتتتایر
مراکتتز کتتارگری کتته عمتتدتا و
روزانتته بتترای کتتسب مطالبتتات
اقتتتصادی و معیتتشتی ختتود در
اعتتترا و اعتتتصاب بتته ستتر
متتی برنتتد ،تتتسری داد و متتسئله
تتتتشکیل شتتتورا و اعمتتتال اراده
کتتارگری از طریتتق شتتوراهای
و واقعتتتی ختتتود کتتتارگران بتتته
متتتتتشغله اصتتتتتلی کتتتتتارگران و
رهتتتتبران و فعتتتتالین کتتتتارگری
تبدیل کرد .الزمست کتارگران
هفتتتتتتتتتتت تپتتتتتتتتتته و فتتتتتتتتتتوالد و
سایرمراکز کارگری دستت در
دستتتتتتتتتت هتتتتتتتتتم بگشارنتتتتتتتتتتد و
دستتتاوردها را سراستتری کننتتد
و بتته آن قتتوت بختتشند .متتا بایتتد
صتتدای استتماعیل بختتشی هتتا و
ستتتتتتتایر رهتتتتتتتبران وفعالیتتتتتتتتن
کتتارگری باشتتیم تتتا آنهتتا بیتتشتر
احتتتتتسات قتتتتتدرت کننتتتتتد و بتتتتتا
صتتتدای رستتتاتری خطتتتاب بتتته
ستتتترمایه داران و کاربدستتتتتان
حکومتی فریاد بزنند کته "بتی
لیاقتها خاک بر سرتان".
کتتارگران و رهتتبران کتتارگری
نیک دریافته اند که همه تتالش
و مبتتتتارزه آنهتتتتا بتتتترای تحقتتتتق
مطالبتتات اقتصادیتتشان عمومتتا
بی جتواب مانتده و بتا سترکوب
و ارعتتتتتتتتتاب روبروبتتتتتتتتتوده و
هنوزدستتتمزدهای آنهتتا را بتتاال

می کشند .هنوز برای ادامته بقتا
جان می کنند و دولت وسترمایه
داران در مقابل ،در فکر توطئه
و ستتترکوب و تهدیتتتد کتتتارگران
هتتستند .کتتارگران چتتاره ای جتتز
اتحتتاد و همبتتستگی سراستتری و
اتکتتا بتتته شتتوراهای ختتتود حتتتتی
بتتترای تحقتتتق حتتتداقل مطالبتتتات
اقتتتتتصادی در مقابتتتتل دولتتتتت و
ستترمایه داران ندارنتتد.کارگران
بایتتد در مقابتتل دولتتت وحتتشی و
سرمایه داران متحتد شتوند و بته
زور حقوقشان را از گلوی آنهتا
بتتیرون بکتتشند و بتته استتتدمار و
بتتتتی حقوقتتتتی پایتتتتان دهند.بایتتتتد
ازستتتتتتخنان استتتتتتماعیل بختتتتتتشی
نماینده کارگران هفتت تپته الهتام
گرفت که می گوید.
"سیتتتتتتتتتستم اقتتتتتتتتتتصادی ایتتتتتتتتتن
کشورستتتتتترمایه داری استتتتتتت ،
چتتون وقتتتی متتیرویم تتتوی یتتک
جلتتسه متتشاکره  ،میبینیتتم از تمتتام
متتتسئولینی کتتته آمتتتده انتتتد مدتتتال
مشکالت کارگران را حل کنند،
همگی در مقابل کتارگر ایتستاده
اند.یعنی فقط کارفرما روبتروی
کارگر نیست  ،بلکه یک لتشکر
آدم از امتتتتتتتتتتتتیران دولتتتتتتتتتتتتتی و
خصوصتتی همگتتی متحتتد بتتا هتتم
دارنتتد در یتتک جبهتته بتتا تتتو متتی
جنگنتتد .آنجتتا استتت کتته میفهمتتی
نظتتتام  ،نظتتتام ستتترمایه داری و
وابتتسته بتته ستترمایه داراستتت و
کارگر باید بمیرد".
صفحه4

نه قومی ،نه مذهبی ،زنده باد هویت انسانی!
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کتتتتتتتتتارگران وزحمتکتتتتتتتتتشان و
اردوی کتتار ایتتران بتترای دفتتاع
از ختتتتتتود در مقابتتتتتتل تعتتتتتتر
ستتتتترمایه داران و دولتتتتتت بتتتتته
زنتتتتتتتدگی و معیشتتتتتتتتشان،برای
خالصتتتی از شرستتترمایه داران
و جهنمی کته بترای آنهتا ستاخته
انتتتد  ،چتتتاره ای جتتتز تتتتشکل و
اتحتتتاد ندارنتتتد .بایتتتد بتتته ختتتود و
اتحاد هم طبقه ای های خود در
سایر مراکز تولیتدی متکتی بتود
و همته صتتدای همتدیگر باشتتند .
بایتتتد کتتتارگران نتتته تنهتتتا بتتترای
تحقتتتتق مطالبتتتتات اقتتتتتتصادی و
معیشت خود  ،بلکه برای پایتان
دادن بتته فقتتر و استتتدمارو کوتتتاه
کتتتردن دستتتت ستتترمایه داران و
دولتتتتتتتتت و مفتختتتتتتتتوران بتتتتتتتته
ارگانهتتتتای اعمتتتتال اراده ختتتتود
یعتتتتتتنی شتتتتتتوراهای کتتتتتتارگری
،بتتتترای کنتتتتترل بتتتتر امتتتتورات
کارخانه متکی باشند .باید برای
تتتشکیل شتتوراهای کتتارگری در
همه مراکز تولیدی تتالش کترد.
نیشکرهفت تپه این راه را آغاز
کتتتترده و احتتتتسات قتتتتدرت متتتتی
کنند.نتته تنهتتا کتتارگران  ،متتردم
در مبتتتتتتارزات جتتتتتتاری علیتتتتتته
جمهتتور استتالمی بتته درجتته ای
کتته احتتسات قتتدرت متتی کننتتد و
تناستتتتب قتتتتوا بتتتته نفتتتتع مبتتتتارزه
آزادیخواهانتته متتردم تغیتتیر متتی
کنتتتتتد بتتتتته تتتتتتشکیل شتتتتتوراهای
مردمی در محل زیست  ،بترای
دخالتتتت در امتتتورات زنتتتدگی و
سرنوشت خود مبتادرت ورزنتد

".فراختتتوان تتتتشکیل شتتتوراها در
محتتتتل کتتتتار و زیتتتتست" توستتتتط
کارگران و متردم زحمتکتش بایتد
بتتتتته خواستتتتتت عمومتتتتتی جنبتتتتتش
آزادیخواهانتتتتتتته متتتتتتتردم تبدیتتتتتتتل
شتتود.در فراینتتد تحتتوالت سیاستتی
پیتتش رونبایتتد اجتتازه داد دوبتتاره
بخشی دیگتر از سترمایه داران و
مفتختتتوران بتتتا تتتتشکیل دولتتتت و
مجلتتس و بازستتازی دستتتگاههای
سرکوب بر اکدریت مردم کارگر
و زحمتکتتش حاکمیتتت کننتتد و از
گتترده کتتارگر کتتار بکتتشند و ستتود
جویتتتی کننتتتد.این بتتتار نوبتتتت متتتا
کتتتتتتتتتارگران و زحمتکتتتتتتتتتشان و
اردوی کاراستتتتتتتت کتتتتتتته اراده و
حاکمیتتتتت جمعتتتتی ختتتتود را بتتتتر
جامعتتتتته از طریتتتتتق شتتتتتوراهای
کارگری و مردمی اعمال کنیتم و
اجازه ندهیم بتار دیگرزیتر دستت
و پا برویم.
در پایان جا دارد قتسمت دیگتری
از متتصاحبه استتماعیل بختتشی در
رابطتته بتتا مبتتارزات هفتتت تپتته و
تتتشکیل شتتورادراین مرکتتزرا بتته
این مطلب اضافه کنم.
***
"کارفرماهتتتتایی کتتتته بتتتته عنتتتتوان
بخش خصوصی آمدنتد و نیتشکر
هفتتپتته را گرفتنتتتد ،هیتت دانتتتش
اقتتتتتتصادی و شتتتتتناخت تجربتتتتتی
نتتتتتسبت بتتتتته محتتتتتصول نیتتتتتشکر
ندارنتتتتد .تتتتتصمیمگیریهای آنهتتتتا
بدون انسجام عمل و ثبتات استت.
در ایتتتتتران دولتتتتتت بتتتتترای حتتتتتل

بحرانهتتایش تمتتام امیتتد ختتود را
بتتتتتتتته ستتتتتتتترمایهدار و بختتتتتتتتش
خصوصتتتی بتتتسته استتتت تتتتا بتتته
عنوان یک نتاجی عمتل کترده و
بتتتازار را بتتترایش متعتتتادل کنتتتد.
کارفرمتتای بخشخصوصتتی هتتم
نهایت سوء استفاده را میکنتد و
هر فشاری را بتر گترده کارگتر
وارد میکنتتتد .نیتتتشکر هفتتپتتته
هم جزئی از همین کلیتت استت.
در ایتتن شتترایط متتا بایتتد چکتتار
کنیتتتتمم جامعتتتته فرودستتتتت بایتتتتد
چکار کندم ما قدرت میخواهیم
تتتتتتا بتتتتتتوانیم وضتتتتتعیتی را کتتتتته
برایمتتان پیتتش آوردهانتتد ،تغییتتر
دهیتتتتم .تابتتتتستان فتتتتصل بتتتتسیار
مهمتتتتتی بتتتتترای کتتتتتشت و کتتتتتار
نیتتشکر استتت .آبیتتاری از بتترج
 ۲۱شتتروع شتتد ،کارفرمتتا کجتتا
بتتتتودم متتتتا امتتتتسال بتتتته تناستتتتب
جمعیتتتت هتتتر بختتتش از شتتترکت
نیتتتشکر هفتتپتتته نماینتتتده تعییتتتن
کتتتتتردیم .طرحتتتتتی کتتتتته ارائتتتتته
کنندهاش من بودم و با همراهتی
دیگتتر کتتارگران آن را بتته اجتترا
گشاشتتتتتیم .تقریبتتتتا از ۲۱بختتتتش
نیتتتتتتشکر هفتتپتتتتتته حتتتتتتدود ۱۱
نماینده تعیین شد و از میان آنهتا
یتتتتتک هیتتتتتنت متتتتتدیره انتختتتتتاب
کتتردیم .در واقتتع یتتک انتخابتتات
واحد را متا بته انتخابتات جزیتی
تبتتتتتتتدیل کتتتتتتتردیم .در تمامتتتتتتتی
بخشهتتتای نیتتتشکر هفتتپتتته متتتا
این کار را پیش بردیم ،چون بتا
قاطعیت بتاور داریتم راهتی جتز
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ایتتن برایمتتان نمانتتده استتت .ایتتن
طتتتترح حالتتتتت یتتتتک ستتتتازمان
نظتتتتارتی پیتتتتدا میکنتتتتد و بتتتتر
عملکتتتتتترد و مانتتتتتتدگاری ایتتتتتتن
متتدیران نظتتارت کتترده و ستتپس
بتتتتتتتتتتتتتتترای اداره شتتتتتتتتتتتتتتترکت
تتتتتتتتتصمیممیگیریم .هفتتپتتتتتتتته
نمادی کوچک از ایتران استت.
زمتانی کته دولتت قتدرتی بترای
نظارت نتدارد ،نظتارت متستقل
و از پتتایین تتتشکیل دادیتتم و بتتتا
قتتتتدرت آن را پیتتتتش میبتتتتریم.
اصالً نیازی به مشاکره تتک بته
تتتتتتتتتک میتتتتتتتتان کتتتتتتتتارگران و
کارفرمایتتان نیتتست ،کتتارگر بتته
این نتیجه رسیده ،شورایی بایتد
بتتته عنتتتوان نماینتتتده قتتتوی بایتتتد
وجود داشتته باشتد کته در اداره
هفتتپه نظارت و مداخلته کنتد.
قتتتدرت نتتتیز ،همتتته کارگرانتتتی
هتتتستند کتتته بتتته ایتتتن نماینتتتدگان
رأی دادنتتتتد .بتتتتا ایتتتتن پتتتتشتوانه
نمایندگان در برابر بازداشت و
اختتتتتتراج حمایتتتتتتت میشتتتتتتوند.
امتتروز متتا بتتا پشتسرگشاشتتتن
تتتاریخ  ۲۱ستتاله اعتراضتتات و
مطالبهگریمان ،در سطحی از
قدرت هتستیم کته ایتن شتورا را
تشکیل دادیم .هفتتپه بترای متا
یک آرمان و یک صتنعت ملتی
استت .هفتتپته را هرگتز ملتتک
کسی نمتیدانیم؛ نته دولتت و نته
بختتتتتش خصوصتتتتتی .نیتتتتتتشکر
هفتتپه برای ماست .ما به این
نتیجتتته رستتتیدیم ،بتتترای نجتتتات
اینجتتا بایتتد از جامعتته کتتارگران
نتاظرانی وجتتود داشتته باشتتند و
همیتتن را هتتم بتتا تتتشکیل شتتورا
عملی کردیم و بتا قتدرت آن را
پیش ختواهیم بترد( ".بختشی از
ستتتتتخنرانی استتتتتماعیل بختتتتتشی
نماینتتتتتتده و عتتتتتتضو شتتتتتتورای
کارگران هفت تپه)

مزد برابر براى زنان و مردان در ازاء کار مشابه!
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دادگاه الهه و سئوال مجلس از روحانی؛
دو روی سکه ”اقتدار نظام“!
سیاوش دانشور

بعد از "نمایش وحدت" به
رهبری خامنه ای و بخط
شدن فرمایشی همه جناح ها
و تروریست های متفرقه
پشت روحانی ،که آن را
"نمایش وحشت" نامیدیم،
مجددا گانگسترهای سیاسی
– نظامی باز بجان هم
افتادند .ماحصل ایندور
کشمکش باندهای حکومتی
برکناری دو وزیر کابینه
روحانی شد تا زمینه را
برای نمایش "سئوال از
رئیس جمهور" در مجلس
فراهم کند .در سناریوی
سئوال از رئیس جمهور،
یک جناح دنبال استیضاح و
اعالم بی کفایتی و نهایتا
برکناری روحانی بود .اما
"عقالی نظام" که حرکت
سیاسی شان با شعارها و
هجویات تبلیغاتی شان خیلی
فرق دارد ،تالش کردند این
دست انداز را به راوند دوم
نمایش وحدت جناح ها و
ابواب جمعی نظام تحت
رهبری خامنه ای بدل کنند.
روحانی قبل از رفتن به
مجلس به پابوت خامنه ای
میرود و وی برایش تعیین
میکند که مو به مو چه بگوید
و چه نگوید .روحانی رکورد
دار اعدام ،سخنرانی اش را
با خط نکات و توصیه های

"حضرت آقا" شروع میکند و
الریجانی و مجلس نشین ها که
خود برسر سفره نظام نشسته
اند ،معرکه را کنترل می کنند.

خروجی این بازی وحدت ،که
وحشتی عمیق منطق حرکت
آنست ،اینست که خامنه ای
ژست "اقتدار نظام" بگیرد و
راجع به موهومی بنام
"مردمساالری دینی" حرف
بزند .پاک کردن صورت مسئله
بجای مواجهه به بحرانهای
کمرشکن و خرد کننده ،به روش
تبلیغاتی سران رژیم اسالمی بدل
شده است .روحانی از اسات
بحران را منکر میشود ،گرانی
را منکر میشود ،سونامی
بیکاری را منکر میشود و تازه
از موفقیت های اقتصادی دولتش
هم میگوید .در میان حرافی
آخوندی البته دو جمله از دهانش
بیرون میزند که به تنهائی فلسفه
وجودی نمایش مجلس و ادعای
"اقتدار نظام" خامنه ای را
برمال میکند .اول این نکته که
یک دلیل گرانی و نوسانات
اقتصادی ریختن اعتماد مردم به
نظام است و دوم اینکه که
واقعیات دیماه علیه کل نظام بود.
مردم در مقیات وسیع مدتهاست
از نظام و آخوند نفرت دارند و
عملکرد تاکنونی و وضعیت
فعلی و چشم انداز تاریک آتی،

جامعه را برای سرنگونی
جمهوری اسالمی به یک بمب
ساعتی بدل کرده است.
رویدادهای دیماه تاکنون ،یک
بروز این وضعیت است و بن
بست همه جانبه و سیر
فروپاشی جمهوری اسالمی
علت این تمهیدات حکومتی
است .وحدت و نمایش اقتدار
و بخط شدن پشت خامنه ای با
شعارهای ضد آمریکائی و
مشاکره نمی کنیم و غیره،
وقتی بیشتر توخالی بودنش را
نشان میدهد که به پرونده
دادگاه الهه میرسیم.

در کنار اظهارات اخیر خامنه
ای و سران حکومت و
نظامیان و عربده های دریا و
تنگه می بندیم و می کشیم و
تحریم هی اثری ندارد و
غیره ،شکایت جمهوری
اسالمی به دادگاه الهه در
باره خروج آمریکا از برجام
و توسل به "پیمان ُمودّت
ایران و آمریکا" بعنوان ادله
در این دادگاه ،به جوک و
وسیله انبساط خاطر مردم در
اینروزهای طوفانی بدل شده
است .در این دادگاه دریوزگی
نمایندگان رژیم اسالمی از
نمایندگان دولت آمریکا،
تبلیغات شان برای تاثیرات
مهم تحریمها و حتی به هی

نه به حکومت ضد زن

گرفتن حرفهای خامنه ای ،به
تنهائی نشان دهنده "اقتدار
نظام" و حبس شدن نفس ها در
سینه سران رژیم اسالمی
است .رژیمی که در مقابل
مردم عربده می کشد و تهدید
می کند اما مخفیانه از آمریکا
و شرکا التمات می کند و سعی
میکند وفاداریش را به "پیمان
مودت" عهد بوق نشان دهد!م
رژیمی که از تریبون های
نماز جمعه نفیر مرگ بر
آمریکا می کشد اما نه فقط در
تالش فعال و البیگری و
التمات برای مشاکره و رفع
فشارها است ،بلکه خانواده و
تخم و ترکه هایشان را همراه
با اموال و سرمایه های
مسروقه از جمله در همین
آمریکا و کانادا مستقر کرده
اند.

در میان این نمایش و بندبازی
مضحک رژیم اسالمی و
بازیگری دست چندم روحانی
و خاتمی ،بخشی از اصالح
طلبان و خانواده بی بی سی و
پسر عموهای حکومتی ،بشدت
از دست روحانی عصبانی اند.
بخشی یاد "رای" شان افتادند
که االن باید برایش از مردم
فحش بخورند ،از سالنها
بیرون رانده شوند و جرات
نداشته
حضور
صفحه 6
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دادگاه الهه و سئوال مجلس از روحانی؛
دو روی سکه ”اقتدار نظام“!
باشند .بخشی دیگر خود خاتمی
را زیر ضرب می برد که کجای
کار هستی آقا ،ایران دارد نابود
می شود و "دیگر اصالح طلب
نیستیم"! حال که دیگر تمام
مجاری تکرار معرکه گیری
اسالمی و وقت خریدن برای
رژیم تحت عنوان "اصالح
طلبی" بسته شده است ،استغفار
و "چپ روی" و "برانداز" شدن
در میان نیروهای حاشیه
حکومت دارد مد روز میشود.
بعبارتی دیگر ،همه فهمیده اند که
رژیم اسالمی تمام شده و پروسه
رفتنش آغاز شده است و این
روند بنا به امکانات و مشخصات
عینی بحران غیر قابل برگشت
است .لشا وقت تغییر جبهه به نفع
جناح دیگری از بورژوازی فرا
رسیده است .عده ای جانشان را
به جان نظام بسته اند و عده ای
دارند کشتی نظام را ترک
میکنند.
دو واقعه شکایت جمهوری
اسالمی از دولت آمریکا در
دادگاه الهه و نمایش سئوال
"نمایندگان" مجلس اسالمی از
روحانی ،دو روی سکه وحشت
جمهوری اسالمی از آینده
هولناکی است که در مقابلش
قرار دارد .این دو واقعه نشان
داد که "اقتدار" مورد ادعای
خامنه ای و تبلیغات رسمی تا چه
حد پوشالی و توخالی است .این
دو واقعه در عین حال میتواند
نبض جامعه را بدرجه ای
منعکس کند .جمهوری اسالمی
میداند که در لبه پرتگاه سقوط

است و تالش میکند جامعه را
از نظر روانی آرام کند اما
مطلقا به صفوفش و موقعیت
متزلزلش اعتمادی ندارد .نه
قادر است جدالهای جناحی و
تشدید آنرا کنترل کند و نه
میتواند وارد یک تعیین تکلیف
سیاسی شود .نیروی سومی
کمین کرده است که قابلیت آنرا
دارد با هر اشاره ای و به هر
بهانه ای منفجر شود .انفجاری
که چیزی از نظام باقی نخواهد
گشاشت.
همه می دانند و دیگر به آگاهی
عمومی بدل شده است که
سراپای این نظام فاسد است.
همه می دانند که این نظام
توسط همین آمریکا و متحدانش
از گورستان تاریخ بیرون
کشیده شد تا جلوی انقالب برای
آزادی و برابری و پیشروی و
پیروزی کارگران را بگیرد.
همه میدانند نه روحانی ،نه
الریجانی ،نه خامنه ای
هیچکدامشان نمی توانند دیگری
را "زیر سئوال" ببرند .اینها
اجزاء یک پیکره واحد و فاسد
بنام رژیم جمهوری اسالمی اند.
همه می دانند دولت آمریکا و
جمهوری اسالمی هر دشمنی
درون خانوادگی داشته باشند،
در تداوم نظم ارتجاعی سرمایه
داری و حاکمیت های پلیسی
اشتراک دارند .خامنه ای و
روحانی میتوانند به همدیگر و
نظامشان مدال افتخار بدهند،
بگویند انشاهلل گربه است ،اما
بیرون این دنیای مالیخولیائی و

عوامفریبی اسالمی ،جامعه و
و
آزادیخواهی
اردوی
انقالبیگری ،ضعف و زبونی
رژیم اسالمی و وحشت باالئی
ها از قدرت انفجاری پائینی ها
را می بیند .نبض جامعه ایران
نه در طویله اوژیات مجلس
اسالمی یا در دیوزگی رژیم در
دادگاه الهه ،بلکه در قامت بلند
کارگران اعتصابی خوزستان و
اعتراضات توده ای و
اعتصابات کارگری ،در خروش
سرخ مردم مریوان و سنندج و
چهار گوشه ایران میزند .این
واقعیت در سیر مبارزه برای
سرنگونی جمهوری اسالمی،
خود را بار دیگر در جنبش
شوراها و ابتکارات انقالبی و
توده ای برای کسب قدرت نشان
خواهد داد.
***

مریوان :شعار
سرخ ،پرچم سرخ
این امر واقعي است و حتمي.
تنها مردم مي توانند با ایجاد این
شوراها ،امورات محالت خود
را به پیش ببرند.
این اعتراضات مریوان خشم
فرو خفته چهار دهه انزجار از
جمهوري اسالمي بود كه نهایتا
با جانباختن انسانهاي محبوب
این جامعه فوران كرد .این
اعتراضات نشان داد كه كماكان
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جامعه پتانسیل تحولي انقالبي و
چپ را دارد و به درست
ناسیونالیسم و كهنه پرستان و
شعارهاي ارتجاعیشان جایي در
این جامعه ندارد.
مریوان بار دیگر رنگ سرخ
تحرکش را با بلند كردن پرچم و
پالكارهاي سرخ به همه نشان
داد .این اعتراضات مریوان
تسویه حسابي با ناسیونالیسم هم
بود كه كم تحركي اخیر را به
خود وصل مي كرد .اكنون كه
ایجاد شوراهاي كارگري و
ایجاد شوراي محالت از سوي
رهبران كارگري در هفت تپه و
فوالد اهواز مطرح مي شود،
اكنون كه شعار اتحاد اتحاد در
مریوان طنین انداز شد ،باید این
مطالبه را مردم مریوان عملي
كنند .باید در كنار شوراهاي
كارخانه در هفت تپه و فوالد
اهواز ،شوراهاي محالت در
مریوان هم اعالم موجودیت
كنند و این اتحاد را به صورت
عملي به اجرا درآوند.
تنها راه خالصي از این وضع
موجود ،یك انقالب كارگري و
سوسیالیستي خواهد بود كه بار
دیگر حرمت و اختیار را به
انسان بازگرداند .انقالبي كه
آزادي و برابري و رفاه را به
جامعه نوید دهد .قدم اول در این
كار سرنگوني انقالبي جمهوري
اسالمي خواهد بود.
کارگران و مردم مريوان!
جوانان!
با ایجاد شوراها در مراکز کار
و محالت شهر گام اول را در
این راه بردارید.

کمونیست را بخوانید و به دوستانتان برسانید!

کمونیست هفتگی
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نمایش روحانی در مجلس اسالمی
فاتح شیخ

روز بعد از نمایش
روحانی در مجلس (سه
شنبه  ٩شهریور)۶۶
خامنه ای آن را نمایش
اقتدار رژیم قلمداد کرد.
ادعای خامنه ای مانند
همیشه خالف واقعیت
است .آنچه آن روز میان
مجلس و روحانی گششت
البته نمایش بود اما آنچه
نمایاند اقتدار رژیم نبود،
بن بست و بحران وشکاف
آشکار رژیم بود .روحانی
دادمیزد و از جناح مقابل
تمنا میکرد که نگویند
بحران دارند! فریاد میزد
و قسم میخورد که بحران
ندارند! و این همه داد و
فریاد و به این آشکاری!
قسم روحانی و فرارش از
واقعیات بیهوده بود ،دم
خروت واقعیات از الی
عبایش دم به دم سر
میکشید و پوزخند میزد.
درآن
که
واقعیاتی
دوساعت نمایش،دهها بار
به صورت بی پاسخی
روحانی و مجلس به
معضالت حاد جامعه و
بحران گریبانگیر رژیم
سر بر آوردند و تکرار
شدند .بی پاسخی روحانی
و مجلس به فاجعه
اجتماعی بیکاری ،به افت
ساعت به ساعت ارزش

تومان و کاهش هفتاد درصدی
قدرت خرید و ارزش واقعی
دستمزدکارگر و حقوق معلم و
پرستار و درآمد ناچیز توده
های زحمتکش و محروم اعماق
جامعه ،بی پاسخی ارتجاع از
گور برخاسته به فالکت و
گورخوابی توده ها ،روشنتر از
همه اینها بی پاسخی کل رژیم
به خیزش توده ای دیماه  ۶٩که
روحانی به هرات مرگبار
رژیمش از آن صراحتا اعتراف
کرد بی آنکه برای نجات رژیم
از کابوت آن خیزش کمترین
امیدی در چنته داشته باشد.
روحانی در همان دقایق اول
نمایش مجلس آشکار کرد که
قبل از آمدنش با خامنه ای دیدار
داشته و تالش دارد که
رهنمودهای او را اجرا کند.
واضح است که خامنه ای او را
موظف کرده بود که به جای هر
مقابله و قطبی کردنی باید فتیله

نزاع جناحها را پایین بکشد و
منکر وجود شکاف در باالی
رژیم شود .روحانی غالمانه امر
خامنه ای را اجرا کرد اما
غالمان خامنه ای در مجلس
چنان نکردند و چهار کارت زرد
به عبای روحانی چسباندند که
چهار بار بیانگر وجود شکاف
مضاعف در صفوف باالی رژیم
بود .تالش روز بعد خامنه ای در
قلمداد افتضاح نمایش مجلس به
عنوان "نمایش اقتدار رژیم"
مسخره تر از خود نمایش بود.
در حقیقت ،زمانی که روحانی و
مجلس نمایش بازی میکنند،
کارگران فوالد ملی اهواز و
نیشکر هفت تپه از تریبون
اعتصاب خود شعار ایجاد
شوراهای مستقل کارگری را به
جامعه فراخوان میدهند .دو روز
قبل از نمایش فضاحت رژیم در
مجلس ،توده های وسیع مردم
خشمگین از رژیم در خیابانهای

شهر مریوان فریاد آزادی سر
دادند و ندای رسای رهایی از
اوضاع جهنمی موجود را به
گوش جهان رساندند .از
خیزش صد شهری دیماه ۶٩
که خواب از چشم خامنه ای و
روحانی و مجلسیان ربوده
است ،تا به امروز روند بی
رژیم
انقرا
برگشت
اسالمی رو به پیش ادامه دارد
و هر بار در هر شهر با
شعارهای آزادیخواهانه تر و
فریادهای رساتر نوید رهایی
جامعه از چهار دهه کابوت
حاکمیت اسالمی سرمایه سر
داده میشود .وقت آن است که
کارگران و مردم انقالبی
شوراهای خود را در محیط
کار و زیست خود در محالت
و شهرها و همه جا بپا
کنند،شوراهایی که امروز
ابزار سازماندهی مبارزه
انقالبی اند و فردا ابزار
حاکمیت شورایی خواهند بود.

نه به فقر ،نه به تبعیض ،مرگ بر جمهوری اسالمی

کمونیست هفتگی
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مریوان :شعار سرخ ،پرچم سرخ
سیوان کریمی

نهم شهریور ،سالروز
جانباختن فواد مصطفي
سلطاني از رهبران
محبوب و از مبارزین
شاخص برخاسته از شهر
مریوان است .مناسب
است كه در بررسي
حركت تاریخي مردم
چهارم
در
مریوان
شهریور امسال ،نگاهي
تاریخ
به
مختصر
مبارزات این شهر در
مقابل جمهوری اسالمی
بیاندازیم .این تاریخ با قد
علم كردن در مقابل
حکومت اسالمی تازه به
قدرت رسیده و عوامل
محلی اش ،مفتي زاده ایها
و دیگر مزدوران رژیم ،
در برابر تالش حزب
دمكرات برای سازش و
بند و بست با "نظام
جدید" ،در برابر زمین
داران و مالكین و
سرسپردگان حكومتي و
نهایتا وقایع  ۱۲تیر و
كوچ تاریخي مریوان شكل
گرفت .بعد از سر كار
آمدن جمهوري اسالمي،
هر جا كه الزم شد و
توازن قوا حكم مي كرد،
شعله هاي زیر این
خاكستر زبانه مي كشیدند.
به ویژه در سالهای اخیر
گاهي با فعالیتهاي مدني و
گاهي با اعتراضات
سیاسي .دختران سرخ
پوش مریوان ،اعترا

به حكم امام جمعه در مورد
دوچرخه سواري دختران،
مسائل محیط زیستي و
همبستگي در برابر آتش
سوزي هاي جنگلهاي مریوان
كه همیشه به همت سپاه
صورت مي گرفت.
در دوره اي كه تب و تاب
تحوالت جامعه همه جا را فرا
گرفته و در همه شهرها
به وضعیت موجود
اعترا
فراگیر شده ،در كردستان كم
رنگتر بود .ناسیونالیسم در
تالش بود كه این كم رنگي را
با این سیاست كه ایران ربطي
به ما ندارد و ما در آن دخالت
نمي كنیم ،مال خود كند .اما
چهارم شهریور  ۶۶ورق را
برگرداند.
اعتراضات دو سال اخیر در
مریوان بیشتر جنبه زیست
محیطي داشته است .اعترا
به نبود راههاي مواصالتي
مناسب ترانزیت و حمل
روزانه صدها ماشین ترانزیت
از این مسیر و متعاقب آن
فاجعه هاي انساني و محیط
زیستي باعث شده بود كه مردم
مریوان به صورت منظم به
باشند.
این مساله معتر
مساله دپوي زباله هاي شهري
هم مساله اي یود كه در این
دوره اختالفات و حتي
درگیریهایي را بین مردم
مریوان و روستاهاي حاشیه
آن بوجود آورده بود كه نهایتا
با آتش زدن زباله ها در برابر

شهرداري ادامه پیدا كرد .آتش
سوزي جنگلهاي اطراف
مریوان هم مساله اي است كه
سالهاست مردم از آن رنج مي
برند و تاكنون هی نهاد دولتي
نسبت به این مساله پاسخگو
نبوده است .جانباختن چهار نفر
در روز سوم شهریور كه اتفاقا
همیشه پاي اعتراضات زیست
محیطي بودند ،باعث فوران
خشم مردم مریوان شد.
فوران این خشم رنگ و بویي
متفاوت داشت .حضور مردم با
و
رادیكال
شعارهاي
پالكاردهاي سرخ و شعرخواني
بر سر مزار این عزیزان،
حضور هزاران نفري مردم و
دادن رنگ سرخ و اعتراضي
به این مراسم ،دوباره نام
مریوان را بر سر زبانها آورد.
آنچه كه در این اعتراضات به
روشني قابل مشاهده بود،
رادیكالیسم و خشم فرو رفته
جامعه از وضع موجود بود.
شعارها و مطالباتي كه در این
اعتراضات مطرح شد ،به
روشني نشان از رادیكالیسم
جامعه داشت .براي همه كساني
كه آن روز را در خیابان بودند
و فریاد سر دادند ،توهم و ترت
به جمهوري اسالمي بي معني
بود .شعارها و مطالباتي كه
مدتهاست از طرف مردم
مطرح مي شود ،اكنون به
وضوح براي مردم روشن شده
است كه باید در جایي دیگر به
دنبال آن بگردند .اگر قرار بود

این مطالبات و اعتراضات
پاسخ مي گرفت ،تاكنون به
نتیجه مي رسید.
مردم مریوان به درست دیگر
توهمي به جمهوري اسالمي
ندارند .اینكه در روز باشكوه
 ٤شهریور ،جایي براي كاسه
لیسان حكومتي گششته و حال،
امام جمعه ،فرماندار و
شهردار و شوراهاي شهر
نبود ،این پیام را مي رساند كه
آینده مردم مریوان و این
منادینان جمهوري اسالمي از
هم جداست.
این حركت مردم مریوان
تكرار یك تاریخ بود .تاریخي
كه باید دوباره توسط مردم و
جوانان این شهر تكرار شود.
اگر مردم مریوان یك بار
توانستند كه جمهوري اسالمي
را به زانو در بیاورند و كوچ
مریوان را در تاریخ ثبت
كنند ،دوباره مي توانند كه این
تاریخ را به صورت دیگري
به ثبت برسانند .اگر زماني
شوراي محالت در مریوان
ایجاد شد ،چرا دوباره مردم
این شهر و در این وضعیت
نامناسب معیشتي و امنیتي این
كار را انجام ندهندم اگر
جمهوري اسالمي از تامین
امنیت مردم عاجز است و به
عمد دست به كشتار انسانهاي
محبوب جامعه مي زند ،باید
مردم با ایجاد شوراهاي
انقالبي محالت ،خود حافظ
امنیت خود باشند.

آزادى کامل و بى قید و شرط تشکل کارگران!

صفحه 6

صفحه 9
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فساد و جنایت همزاد جمهوری اسالمی
سعید آرمان

بعد از آغاز اجرایی شدن
تحریمهای اقتصادی آمریکا
علیه جمهوری اسالمی وبا
توجه به تشدید بی ثباتی
اقتصادی و صعود لحظه به
لحظه نرخ داڵر در مقابل لایر
و همچنین گران شدن اجنات
و مواد مایحتاج عمومی،
کارد به استخوان مردم رسیده
و عالوه بر خانوارهای
کارگری سایر اقشار کم
درآمد جامعه نیز به سختی
روزگار را سپری میکنند.
تجار و بازرگانان سود جو با
نرخ ارز دولتی کاالهای خود
را وارد و بخش زیادی از
آنها را احتکار میکنند .در این
میان دولت روحانی و
نهادهای حکومتی و شخص
خامنهای به تکاپو افتادەاند تا
مرهمی بر زخم عمیق اقتصاد
ویران ایران بزنند .اما به
گفته منصور حکمت در مقاله
بحران آخر " مشکل
سرمایهداری ایران صرفا
اقتصادی نیست بلکه سیاسی،
ایدئولوژیک و حکومتی
است" .بی ثباتی اقتصادی و
عدم سرمایهگشاری در ایران،
صدور تروریسم به اقصی
نقاط جهان و صرف
میلیاردها دالر در این مسیر
نامیمون و ضد انسانی و در
عین حال حکومتی تا مغز
استخوان فاسد و جنایتکار

است و مورد تنفر و انزجار
میلیونی ،این کارکرد جمهوری
اسالمی است.
تکاپوی رهبرای جمهوری
اسالمی و تالش برای منحرف
کردن اذهان عمومی جامعه در
شناسایی و معرفی مفسدین و
اختالت گران به حدی چندش
آور است که هر فردی با
کمترین درجه از آگاهی در
جامعه متوجه خواهد شد ،که
کلید حل معمای ورشکستگی و
بانی آن حکومتیها هستند.
صادق الریجانی پیشنهاد اشد
مجازات برای صرافان خاطی
نمودە و در همین راستا قصد
برگزاری دادگاههایی با  ۲نفر
قاضی که محکومین حق
درخواست تجدید نظر از دادگاە
را ندارند .علی خامنهای در
جلسه ای که به همین منظور
تشکیل دادە شدە بود ،خواهان
اعدام "مفسدین" اقتصادی شد
و احمد جنتی نیز خواستار
برخورد "انقالبی" همچون
دوران اول قدرت گیری
جمهوری اسالمی شد .
به این جانیان و فاسدان حاکم
تحمیل شده به جامعه باید گفت،
اشد مجازات و اقدامات
جنایتکارانه تان ،مشکل
احتکارو گرانی و سقوط
ارزش لایر را حل نخواهد
کرد .پاسخ واقعی آن شما

بانیان این وضعیت گورتان را
گم کنید!
سران حکومت اسالمی
صالحیت ادارە امور جامعه را
ندارند و باید هر چه زودتر از
مقامشان عزل شوند آنان قصد
دارند با اعدام چند تن از
صرافان و احتکار گران
وانمود کنند که آستینهایشان را
باال زدە و فساد را در جامعه
ریشه کن کردەاند .نباید اجازە
داد فاسدان اقتصادی و
محتکرین کالن حکومتی تحت
عنوان ناجی مردم به اعدام
محتکرین کوچک بپردازند.
باید مانع از انجام عمل شنیع
اعدام تحت هر بهانهای از
سوی جمهوری اسالمی شد .ما
مردم آزادیخواه نباید ناظران
خاموش این تسویه حسابها
باشیم.

احمدی نژاد و جار زدن
مبارزە با فساد!
مدتیست احمدی نژاد هم در
باب اپوزیسیون سر درآوردە و
شروع به افشاگری کردە است.
نکاتی را میگوید که در طول
عمر جمهوری اسالمی و
شامل دو دوره ریاست
جمهوری خودش برای مردم
اظهر من الشمس و بر همه
عیان بوده است .جناب احمدی
نژاد به مخاطبینش توضیح

به حزب حکمتیست بپیوندید!

نمیدهد که بر سر  ۶۱۱میلیارد
دالر عاید از فروش نفت در
دورە ریاست جمهوری خودش
چه آمدە تا امروز اینچنین
زبان درازی میکند و مردم را
ابله تصور میکندم! کدخدا
خود مشمول است .اکنون که
اعتراضات مردم روز به روز
گسترش می یابد در فکر این
هستند که از این نمد برای
خود کالهی بدوزند ،بی خبر
از این که همه پلها را خراب
کردەاند و اینبار سیاست
پوپولیستی و مستضعف پناهی
هم به دادش نخواهد رسید .نق
زدن های احمدی نژاد و طیفی
از نمایندگان مجلس اساسا در
نزاع جناحها برای حفظ کلیت
نظام است .همه این جماعت
میدانند خطر بیخ گوششان
است و به هم یادآور می شوند
که اگر این کشتی (حکومت
اسالمی) غرق شود ،همه با
هم غرق خواهند شد.
جمهوری اسالمی نمیتواند
ضد فساد باشد .زیرا خود
منشا فساد و بی عدالتی در
جامعه است .رژیم اسالمی
خود با فساد تنیدە شدە است.
رژیمی که از ریز تا درشت
طی قریب به چهار دهه
مشغول فساد و غارت ثروت
نجومی جامعه ایران در
مقیات میلیاردها دالربوده ،نه
میتواند و نه صفحه 10

کمونیست هفتگی

صفحه ۷۱

فساد و جنایت همزاد جمهوری اسالمی
صالحیت آن را دارد که
بعنوان ناجی مردم خود را
قالب کند و تحت این بهانه
شروع به اعدام و سرکوب
بکند .عاملین اصلی تباهی و
فقر و گرانی تحمیل شده بر
جامعه  ٠۱میلیونی نه چند
صراف بازار تهران بلکه
خود سردمداران رژیم
اسالمی سرمایه هستند.
جمعی که در رات هرم
قدرت لم دادەاند و همچون
اژدهای سیری ناپشیر بر جده
کارگران و زحمتکشان این
جامعه چنگ انداختهاند ،با
استفادە از قوە قهریه اوباشان
مسلح در سپاە و بسیج و سایر
نیروهای سرکوبگرش از
هی درجهای از توحش
فروگزار نکردەاند.اینها ٤۱
سال عمر ننگینشان را با
کشتار و سرکوب سیستماتیک
کارگران و مردم آزادیخواە و
کمونیستها تداوم بخشیدە اند.
خشکاندن ريشە فساد در
گرو سرنگونی رژيم اسالمی
جمهوری
استقرار
و
سوسیالیستی است
جامعه ایران دارای میلیونها
جوان فارغ التحصیل بیکار و
دەها میلیون کارگر و معلم و
پرستار و کارمند که با
دستمزد ناچیز پنج برابر زیر
خط فقر ناچار به زندگی می
شوند .اینها مرگ را هر روز

تجربه می کنند و شاهد صعود
نرخ ارز و به طبع آن افزایش
نرخ اجنات و مایحتاج
روزمرە زندگی اشان هستند.
جامعهای که سالهاست به
واسطه حاکمین انگل و طفیلی
که بر گردە مردم سوار شدەاند
و پاسخ اعتراضات آنان را با
گلوله و زندان و شکنجه
میدهند ،دیگر تحمل وضع
موجود و جمهوری اسالمی را
ندارند .سران نظام خود بر
پایان عمرشان واقفند .آنان
بخوبی بر خشم مردم واقفند و
خوب میدانند که خشم و
مردم سر سازش با
اعترا
هیچکدام از جناحهای حاکم را
ندارند .مردم مترصد فرصتی
برای به زیر کشیدن بنیان فساد
و تباهی و ماشین تحقیر و
سرکوب هستند .اعتراضات

وسیع و گستردە کارگران در
دو سال گششته و اعتراضات
تودەای بالغ بر یکصد شهر در
ایران در دیماە سال گششته
نشان ازبه میدان آمدن طبقه
کارگر منسجم و متحد است
همراە با میلیونها زن و مرد
خشمگین از نظام اسالمی
است.
مردم ایران به یمن تجارب
مبارزاتی و دنیای مجازی و
شکسته شدن فضای اختناق در
جامعه در نتیجه خیزش تودەای
بعد از دی ماە سال گششته به
درست انگشت اتهام را به
سمت خامنهای و سایر رهبران
ریز و درشت نظام نشانه می
گیرند و سالهای متمادی شاهد
خروج میلیاردها دالر ثرت این
جامعه به بانکهای سویس و
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سایر کشورهای اروپایی و
آمریکایی می باشند.
تا جمهوری اسالمی در قدرت
باشد دربر همین پاشنه خواهد
چرخید .لشا راهی جز
سرنگونی رژیم اسالمی باقی
نماندە است .طبقه کارگر
ایران در پیشاپیش مردم
ناراضی و به تنگ امدە از
قوانین متعفن اسالمی و فساد
بی حد و حصر این امر مهم و
حیاتی را باید به انجام برساند.
مردم ایران شایسته یک نظام
سیاسی اقتصادی هستند که
عاری از استدمار و فقر و
تباهی باشد ،نظامی که
شوراهای کارخانجات و
کارگاەها و مراکز کار و
زندگی مردم اعمال ارادە و
حاکمیت میکنند و مسئولین آن
مستقیما توسط مردم انتخاب
می شوند و در صورت لزوم
به آسانی قابل عزل باشند.
جمهوری
استقرار
سوسیالیستی در ایران میتواند
فساد را ریشه کن کند و
برابری و رفاە را در جامعه
تضمین کند.

مرکز خبری کمیته کردستان حزب حکمتیست:

مراسم باشکوه جانباختگان مریوان در سنندج
طبق اخبار رسیده بە مركز خبري حزب حكمتیست ،صبح امروز نهم شهريور و در پي فراخوان
فعالین مدني و گروههاي محیط زيستي ،مراسمي در شهر سنندج بە ياد جانباختگان سوم
شهريور در مريوان برگزار شد .اين مراسم از پارك كودك بە سمت گويزه كويره در ساعت ٧
صبح شروع شد .در اين مراسم حاضرين با خواندن سرود و شعر و همچنین برافراشتن شعارها
و پالكاردهاي سرخ ،ياد اين جانباختگان را گرامي داشتند.
مركز خبري كمیتە كردستان حزب حكمتیست
 ٩شهريور ٧٩٩٧

یا کار یا بیمه بیکاری! بیمه بیکاری مکفی برای تمام افراد آماده به کار!

کمونیست هفتگی

صفحه ۷۷
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درسهای وقایع شهر مریوان
اعالمیه کمیته کردستان حزب حکمتیست درمورد
رویدادهای چند روز گذشته در مریوان
طغیان اجتماعی در یک شهر کوچک ،گرچه در اعترا به مرگ جانگداز و هنوز مشکوک  ۱نفر از فعالین محیط زیست بتپتا شتد ،امتا
حاوی درسهایی بود که باید از تجارب آن برای پیشرویهای مبارزات آینده بهره گرفت.
درت اول غلیان و جوشش شهر مریوان ،صدای درد و رنج عمق جامعه وبه این اعتبار چپ بودن آن بود .نه از پرچم ستبتز و ا اکتبتر
خبری بود و نه از پرچم آبی وسفید و سبز و یا دف و مناجات .جوانان کارگر وبیکتار بتا پترچتم سترخ در دستت ،متطتالتبتات ختود را و
دادخواست علیه رژیم سرمایه داری اسالمی را فریاد زدند .مردم زحمتکش و جوانان تسلیم ناپشیر در برابر تضییقات و بی حتقتوقتی هتای
سراسر زندگیشان ،همراه زنان همچنان تسلیم ناپشیر ،پای اصلی این مصاف خیابانی چند روزه بودند.
اما این خودنمایی توده ای و خصوصیات آن نه رعد و برق در آسمان بی ابر بود ،ونه حتی با جان باختتن شتریتف بتاجتور و یتاران او
قابل توضیح است .خروش انبوه مردم در مریوان ادامه تاریخ مبارزاتی این شهراست .یادآور مبارزە چند دهه گششته علیه بیعدالتی هتای
اجتماعی و مقابله با رژیم سرکوبگر اسالمی است .ادامه اعترا زنان سرخپوش به تحقیر زنان  ،صدای اعترا تشکل های گوناگون
به خود سوزی زنان ،ادامه تالش مبارزان دفاع از محیط زیست علیه عبور تانکرهای نفت سرمایه داران از وسط شهر و مقابله بتا ایتجتاد
پاالیشگاه در زریباراست .در این چند روز صدای کارگر ساختمانی و نانوایی مریوان و کارگران شهرداری و معلمین دلسوزی شنیده شتد
که سالهاست برای مطالباتشان متشکل شده و مبارزات جسورانه شان بر کسی پوشیده نیست .سوم و چهارم شهریور  ۶۶صدای حق طلبی
کارگر کولبر به خاک افتاده توسط گلوله ومین جانیان اسالمی سرمایه از گلوی رفقایشان در آمد .صدای جوانانی از طرف هم طبقه ایتهتا
و همکالسهایشان در خیابانها طنین افکند ،که سالهای قبل بعلت فقر و نداری و ناامیدی در حومه شهر متریتوان و جتنتگتلهتای اطتراف
خود را بدار آویخته و شهر مریوان را در اندوه و ماتم فرو بردند.
خصوصیت دیگر تحرک مریوان مرتبط بودن آن با دیگر شهرهای کردستان و حتی ایران بود .جدا از شرکت جمع کدیری از کارگران و
جوانان از دیگر شهرها در تظاهرات و مراسم خاکسپاری جانباختگان سوم شهریتور ،پتیتام هتمتبتستتتگتی از طترف زنتدانتیتان ستیتاستی و
بخصوص گرامیداشت شریف باجور در ازگله زلزله زده همگی نشان از درد ومطالبه مشترک جتامتعته بتا متردم متریتوان دارد .پتیتونتد
دیگری که مریوان را به خارج از آن وصل کرد همسرنوشتی طبقاتی کارگران ساختمانتی ،نتانتوایتی ،متعتلتمتیتن و پترستتتاران و فتعتالتیتن
کارگری است که همواره در جریان بوده است.
و باالخره درت دیگر این حرکت اجتماعی این بود که جنبش های ریشه ای رادیکال و چپ را نمتی تتوان بستادگتی
مالخورو مصادره کرد .احزاب ناسیونالیستی که قصد داشتند با شهید خوری و منتسب کردن جانباختگان بته ختود،
خودی نشان دهند در همان ساعات اول منزوی شدند .تظاهرات ،شعارها ورهبران خود را که طی سالیان متتتمتادی
در دل مبارزه علیه فقر و سرکوبگری پرورانده بود ،جلو انداخت و راه خود را رفت.
کارگران  ،جوانان انقالبی شهر مريوان !
نمایش قدرت و روشن بینی شما در سمت وسو دادن به حرکت اعتراضی اخیر جای امید است وبه این مناسبت دست شما را متی فشتاریتم.
با اینحال تا برچیدن جهنمی که به اسم زندگی به ماتحمیل کرده اند ،هنوز راه دراز و دشواری در پیش است .در جامعه و تتحتوالت پتیتش
رو بدون رقیب و مخالف نیستیم .همانطور که در شعارها و سخنرانیهایتان اشاره کردید ،جامعه دارای طتبتقتات و متنتافتع متتتضتاد استت.
زور آزمایی این طبقات روشن خواهند کرد جامعه به کدام سو خواهد رفت .باید هوشیار بود .اتحاد وهمبستتتگتی و هتر چته تتوده ای تتر
کردن این تحرکات ،یکی از رمزهای پیشروی در آینده است .باید متشکل شد و برای سازمان دادن ارگانهای حاکمیت تتوده ای ختود را
آماده کرد .طیف عدالتخواه و چپ جامعه باید رهبر تحوالت آتی باشد و برای معضالت اجتماعی جواب داشته باشد.تنها از طتریتق ایتجتاد
وتحکیم کردن ارگان های حاکمیت توده ای "همچون شوراهای کارگری و مردمی در محتل کتار و زیستت "استت کته متی تتوان هتم راه
پیشرویهای بعدی را هموار کرد و هم دست سازشکاران و توطئه گرانی رابست که برای گتدایتی گتوشته ای از قتدرت ،مشتغتول ستاختت
وپاخت با دشمنان وتغییر از باال هستند.
مرگ بر جمهوری اسالمی
زنده باد آزادی ،برابری  ،حکومت کارگری
کمیتە کردستان حزب حکمتیست
 ۶شهريور ٩٧

نه به حجاب ،نه به آپارتاید جنسی!

کمونیست هفتگی

صفحه ۷۸
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اعالمیه کمیته کردستان حزب حکمتیست

سنندج سُرخ فراخوانِ موهوم بازاریان را رد میکند!
بدنبال ختروش قتهترمتانتانته
مردم آزادیخواه مریوان در
اعترا به ُمستبتبتیتن آتتش
سوزی و جانباختتتن چتهتار
نتتتفتتتر از شتتتریتتتف تتتتریتتتن
انسانهای آن جامعه ،وقتتتی
که اصالح طلبان حکومتتی
و نتتتاستتتیتتتونتتتالتتتیتتتستتتت هتتتا
نتوانستند فضتای شتهتر را
بتته ایتتن بتتهتتانتته در دستتت
بتتگتتیتترنتتد ،حتتال بتته فتتکتتر
جبران آن در سنندج افتتتاده
انتتتد .فتتتراختتتوان متتتوهتتتوم
"جتتمتتعتتی از بتتازاریتتان و
اصناف ستنتنتدج" بتا التفتاظ
عقب مانده و ناسیونالیستتتی
برای روز جمعه و دعتوت
به "راهپیتمتائتی ستکتوت"،
تتتتالتتتشتتتی عتتتبتتتث در ایتتتن
راستتتتتتتتتتتتتتتاستتتتتتتت .ایتتتتتتتن
"فراخواندهنتدگتان غتیتبتی"
تتتحتتت نتتام بتتازاریتتان و

اصتتنتتاف کستتانتتی جتتز ابتتواب
جمعی سلفی ها ،مکتتتب قترآنتی
ها ،اصالح طلبان ورشکستته و
ناسیونالیست هتای قتوم پترستت
نیستنتد .کستانتی کته زدن ُمتهتر
قومی و ناسیونالیستی را بر هر
مسئله واقعی و اجتماعی قتطتب
نمای تمام تالش ارتجاعی ختود
قرار داده اند.
در ختتروش متتردم متتریتتوان از
شهرهای مختتلتف کتردستتتان و
تتتهتتران نتتیتتز حضتتور داشتتتتتنتتد.
ستترخ اگتتر بتتختتواهتتد
ستتنتتنتتدج ُ
بزرگداشتت و تتالتشتی تترتتیتب
دهتتد ،دستتت بتته ستتنتتت هتتای
مبارزاتی و انقالبی دیرین ختود
سترخ و نستل
می برد .ستنتنتدج ُ
انقالبیون و فعالیتن کتارگتری و
ستتتیتتتاستتتی و عتتترصتتته هتتتای
اجتماعی ،پخته تر از آنند که به

سرخ را بته روشتنتگتری و
ُ
متتقتتابتتلتته بتتا ایتتن تتتالتتشتتهتتای
ارتتتجتتاعتتی و ستتازمتتانتتدهتتی
اقتتدامتتات شتتایستتتتته درختتور
احترام به فعالین و عتزیتزان
جتتانتتبتتاختتتتته در واقتتعتته آتتتش
ستتوزی جتتنتتگتتلتتهتتای متترزی
مریوان فرامیخواند!

بهانه بزرگداشت چهتار جتوان
جانباخته به فراخوان بازاریتان
و صتتتف ارتتتتجتتتاع وقتتتعتتتی
بگشارند .وانتگتهتی ،کستی کته
در مقابل جنایت سکوت میکند
و سکوت توصیه میکند ،حتتتی
اگتر ختتودش شتتریتک جتتنتایتتت
نباشد و جتنتایتت را مستتتقتیتمتا
تائید نکند ،دارد جامعته را بته
ستتکتتوت در متتقتتابتتل جتتنتتایتتت
مرگ بر جمهوری اسالمی!
تشویق میکند .مهمتتتریتن نتیتاز
جامعه امروز ایران بلند کردن آزادی ،برابری ،حکومت
کارگری!
فریاد علیته جتنتایتت و بتانتیتان
وضع موجود است ،همانطتور
زنده باد جمهوری
که در خروش تتوده ای متردم
سوسیالیستی!
مریوان این فریتاد رستا اعتالم
شد.
کمیتە کردستان حزب
کمونیست کارگری –
کتتتمتتتیتتتتتتته کتتتردستتتتتتتان حتتتزب
حکمتیست
کتتتمتتتونتتتیتتتستتتت کتتتارگتتتری –
 ٩شهریور ۱٠ - ۲۲۶۶
حکمتیست کتارگتران و متردم
اوت ۱۱۲٠
آزادیخواه و انتقتالبتی ستنتنتدج
نشریه حزب کمونیست کارگری ایران -حکمتیست

به حزب کمک مالی کنید!

سردبیر :رحمان حسین زاده

حزب کمونیست کارگری -حکمتیست به کمک های مالی شما نیازمند است.

صفحه آرائی :سیوان کریمی
e.mail: hosienzade.r@gmail.com

لطفا کمک های مالی خود را از طریق این شماره حساب برای حزب بفرستید:
Norway
Account number: 0532 1432 400
Account holder: IKIR
IBAN: NO57 0532 1432 400
Bank: DNB

BIC: DNBANOKKXXX

جمعه ها

اگر برای کمونیست مقاله میفرستید:

منتشر میشود!
سردبیر در انتشار و رد و تلخیص مقاالت آزاد است .کمونیست تنها مقاالتی را منتشر میکند
که برای این نشریه تهیه شدند .مطالب باید حداکثر تا ظهر پنجشنبه دریافت شده باشند.

زنده باد سوسیالیسم!

