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 کارگران هفت تپه و شالق سرمایه
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 خالد حاج محمدی

اخبار محاکمه کارگران هفت تپه و حامیان آنها و کارگران فوالد، امروز 
در راس فضای سیاسی جامعه ایران است. تالش حاکمیت برای حاشیه 
ای کردن یک جدال واقعی و صادر کردن احکام سنگین برای زندانیان 
هفت تپه و گذار بی دردسر از این تند پیچ به شکست انجامید. این شماره 
کمونیست ماهانه، به این جدال پرداخته است و گوشه ای از تالشهای 

 تاکنونی و حمایت از زندانیان هفت تپه را در خود جای داده است. 

کارگران هفت تپه و فوالد و خانواده های آنها، دهها مرکز کارگری از 
شرکت واحد تا هپکو و پتروشیمیها و...، میلیونها انسان شریفی که از 
شوش و اهواز تا همه مراکز کارگری، از شمال تا جنوب و از شرق تا 
غرب ایران، از مراکز تحصیلی و آموزشی، تا صف 
بازنشستگان،پرستاران و... ، در دل اعتصابات کارگری فوالد و هفت 
تپه، چشم امید به پیروزی آنها بستند ، امروز هم منتظر نتایج این جدال 
در دل محاکمات زندانیان هفت تپه هستند. امروز هم خود را در کنار 
زندانیان هفت تپه و حامیان اعتصابات این دو مرکز میدانند. امروز هم 
آینده هفت تپه ای ها و فوالدی ها، نتیجه محاکمات و پرونده سازی ها 
برای بیش از صد کارگر این مراکز، برای طبقه کارگر ایران و مردم 
آزادیخواه جایگاه ویژه ای در سیاست ایران و در جنبش کارگری و در 

 جنبش برابری طلبانه این جامعه دارد.

اعتصابات هفت تپه و فوالد و مقابله و مقاومت آنها در مقابل کارفرمایان 
و حکومت آنها، در مقابل ارگانهای سرکوبگر و مراکز اطالعاتی و 
شکنجه گر آنها، در مقابل واعظین مرتجع و رسانه های حکومت و حقه 
بازان خانه کارگر و بقیه عمال سرمایه، برای طبقه کارگر ایران بخشی 
از جدال وسیع یک طبقه برای رفاه، آزادی و امنیت در مقابل حکومت 

 سرمایه داران بود.

صدای کارگران فوالد و هفت تپه در این جدال، شعارها و مطالبات آنها، 
سخنرانی رهبران و فعالین آنها، تجمعات وسیع و تصمیمات جمعی آنها، 
حق طلبی و حق به جانبی آنها، تالش خانواده ها و همراهی آنها و 
حمایتهای بخشهای مختلفی از جامعه از اعتصابات آنها، همگی، گوشه 
ای از یک جدال بزرگتر طبقاتی به وسعت جامعه بود. این جدال در 
جریان اعتصابات این دو مرکز علنا و آشکارا در صف متحد کارگران 
این مراکز، در سخنرانی های پرشور رهبران و سخنگویان کارگران، 
به روشنی نمایندگی شد و به گوش میلیونها انسان رسید. حول این جدال 
جامعه قطبی شد، کارگران و دلسوزان و حامیان آنها، صف عدالتخواهی 
و برابری طلبی، صف ضدیت با استثمار و بردگی، در مقابل اقلیتی 
مفت خور از سرمایه داران و عمال آنها در حاکمیت، در مقابل هم 
ایستادند. همه اوباش و جیره خوار و مزدوران و نوکران طبقه سرمایه 
دار، علیه عدالتخواهی کارگران بسیج شدند. همه ترفندها، توطئه ها و 
 شگردهای و تجارب مراکز اطالعاتی و ماموان شکنجه و کشتارشان ، 
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  محاکمه هفت زندانی،

 !گوشه ای از یک جدال طبقاتی واجتماعی
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عمل آورند. در همان لحظات اول سه نفر از مدافعان حقوق کارگران و زندانیان به اسامی رهام یگانه، هیراد پیر بداقی و فرید 
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این عزیزان بخشی از هر اعتراض و مبارزه ای 
از مراکز کار تا محالت کارگری، از دانشگاه و 
صف معلمین تا میادین شهرها و از جنبش حق زن 
تا صف بازنشستگان خواهد بود. امروز و به 
همین اعتبار است که برای اسماعیل بخشی ها، 
برای سپیده قلیانها و برای... شعرا شعر میگویند، 
نوازندگان مینوازند و هنرمندان هنر نمایی میکنند. 

 آنها در قلب میلیونها انسان جای دارند.

آنچه نوید بخش است، امیدی است که به یمن 
مبارزات این دوره، در جامعه و با اتکا به 
کارگران کمونیست و برابری طلب شکل گرفته 
است. فضای جنگی و لشگر کشی آمریکا و 
هیاهوی حاکمیت برای گسترش این فضا به کل 
جامعه همراه با حربه محاصره اقتصادی، 
هیچکدام طبقه کارگر ایران و مردم شرافتمند را 
به تمکین و سکوت وانداشت. مردم آزادیخواه 
ضمن اعالم نفرت از قلدری آمریکا فراموش 
نکرده اند که میدان جنگ با حاکمین را خالی 
نکنند و تعرض همه جانبه حکام سرمایه را در 
همه زمینه ها از زندانیان هفت تپه، تا معلمین و 
بازنشستگاه تا حمله به زنان و.. بی جواب 

 نگذارند.

دفاع از زندانیان هفت تپه و ایستادن کنار آنها و 
خانواده هایشان، ایستادن کنار همه کارگرانی که 
در حال محاکمه هستند، برای طبقه کارگر و مردم 
آزادیخواه ایران، میدان جدالی در دفاع از بهبود 
زندگی، علیه فقر و بی حقوقی و در دفاع از 

 حرامت و کرامت انسانی است.

 

 ١١٢٢اوت  ٢١

مشتی سرمایه دار و نوکران و سخنگویان آنها در 
حاکمیت بود. نگرانی آنها از الگویی بود که در 
این مراکز و از زبان سخنگویان آنها در جنبش 
کارگری نمایان شد و در سطح جامعه حول آنها 
سمپاتی ای به وسعت طبقه کارگر شکل گرفت. 
هفت تپه ای ها و زندانیان آنها برای جامعه 
کارگری و هر انسان شرافتمند و عدالتخواهی 
سخنگویان و فعالین جنبشی هستند که ضد استثمار 
و ضد حاکمیت اقلیتی مفت خور و در دفاع از 
زنداگی ای در شان انسان، در دفاع از جامعه ای 
آزاد و برابر، قد علم کرده اند و هنوز هم با اتکا به 
 جنبش خود حتی در زندان با قامت بلند ایستاده اند.

حاکمین حتی اگر بتوانند به زندانیان هفت تپه و 
حامیان آنها احکام سنگین بدهند، حتی اگر فرصت 
پیدا کنند بقیه کارگران هفت تپه را محاکمه کنند و 
حتی اگر فرصت پیدا کنند پرونده های مهندسی 
شده خود برای کارگران فوالد را باز و آنها را نیز 
محاکمه کنند، در این جدال بازنده اند. محاکمه و 
زندان و اعدام چهل سال است به وسعت ایران از 
جانب جمهوری اسالمی در جریان است. اما 
امروز این دیوار توحش و بربریت شکاف 
برداشته است. توان جمهوری اسالمی در هیچ 
زمینه ای پر کردن این شکاف و از نو ساختن 
دیوار استبداد نیست. امروز ورق برگشته است و 
با زندانی کردن هر اسماعیل بخشی و نجاتی و 
سپیده قلیانی، صدها نفر از جنبش برابری طلبانه 
کارگری پا پیش میگذارند. با زندانی کردن 
روزنامه نگارانی چون، امیر حسین محمدی فرد 
ها، ساناز الهیاری ها، عسل ها و....، طیف دیگر 
صدای حق طلبی کارگران را علیه سرمایه داری 
و حاکمیت شنیع و متعفن آن، به گوش جهانیان 

 میرسانند. 

طبقه کارگر ایران، زنان و مردان آزادیخواه، نسل 
جوان برابری طلب، کارگران هفت تپه و حامیان 
آنها را فراموش نخواهد کرد. تالش برای آزادی 

محمدی فرد، ساناز الهیاری، امیر امیر قلی و 
عسل محمدی. همزمان با روز اول دادگاهی 
اسماعیل بخشی در تجمع خانواده های زندانیان و 
حامیان آنها در مقابل دادگاه انقالب، مزدوران 
لباس شخصی سه نفر از حامیان خانواده زندانیان 
به اسامی رهام یگانه، هیراد پیربداقی و فرید لطف 
آبادی نیز دستگیر و روانه زندان شدند. در همین 
مدت و بر اساس اخبار منتشره از سندیکای 
کارگران هفت تپه و "کمپین حمایت از بازداشت 
شدگان هفت تپه و زندانیان ترقیخواه" محاکمه و 

نفر از کارگران نیشکر هفت تپه در  ٢۷دادگاهی 
نفر از کارگران در  ۷جریان بوده است و تا کنون 

دادگاه کیفری شوش محاکمه و به هر  ٢١١شعبه 
ضربه شالق داده  ٠١ماه حبس تعلیقی و  ٨کدام 

اند و بقیه نیز در همین چند روز آینده محاکمه 
نفر از  ٠١خواهند شد. عالوه بر این هنوز حدود 

کارگران فوالد صاحب پرونده های قضایی به 
جرم حق طلبی و مبارزه و اعتراض به بی حقوقی 
و دزدی و چپاول از جانب صاحبان سرمایه 

 هستند. 

این حقایق نشان از جایگاه مهم این جدال هم برای 
حاکمین و هم برای طبقه کارگر ایران است. این 
جدال و همه اقدامات و ترفندهای حاکمیت، از 
محاکمات در پشت درهای بسته تا تهدید وکالی 
زندانیان و احضار آنها، از حکم قرون اوسطی 

نفر دیگر از کارگران هفت تپه، تا  ۷شالق برای 
پروسه محاکمات و کش و قوس دادن آن، بیان 
ترسی عمیق و بزرگ حاکمیت از طبقه کارگر و 
عروج این طبقه زیر پرچم عدالتخواهی او است. 
نگرانی سرمایه داران و جمهوری اسالمی آنها، 
عروج طبقه کارگر ایران با پرچم آزادی و 
برابری، با پرچم عدالت اجتماعی، با رهبران و 
سخنگویان خود و با افق و آرمانهای سوسیالیستی 
این طبقه است. هفت تپه و فوالد اگر برای صف 
ارتجاع خاری در چشم آنها شده است، عروج یک 
حق طلبی، عروج حق بجانبی کارگران در مقابل 

در این دوره استفاده شد، تا هفت تپه ای ها، 
فوالدی ها و حامیان آنها را تسلیم کنند. تا اراده 
آنها را بشکنند، و از این کانال طبقه کارگر ایران 
و رهبران و سخنگویان آنها را به این قناعت 
برسانند، که دنیا همین است و باید بردگی را قبول 
کرد. حمله شبانه به کارگران اعتصابی، تهدید به 
بستن مراکز کارگری و اخراج کارگران، تهدید 
فعالین و سخنگویان آنها، اخراج کارگران 
معترض، بسیج خانه کارگر و عمال شورای 
اسالمی  و گسیل واعظین رجز خوان ضد کارگر 
برای ایجاد تفرقه و چند دستگی در میان کارگران 
و سرانجام حمله به اعتصابیون در این دوره، 
روی کارگران این دو مرکز آزمایش شد. شکنجه 
و اعتراف گیری از زندانیان ، تالش برای سرهم 
بندی کردن پرونده های خود ساخته، به هم دوختن 
اطالعات خبرچینان و جاسوسان و ماموران آنها، 
و سرانجام سناریوی سوخته آنها، همگی در میان 
مردم آزادیخواه، در میان طبقه کارگر ایران، 
برای حاکمیت بی آبرویی بیشتر و شکست 
مفتضحانه به بار آورد. همه این دسیسه ها نه تنها 
کارگران این مراکز و رهبران و فعالین و مدافعان 
آنها را نا امید نکرد، نه تنها آنها را از 
عدالتخواهی و دفاع یک زندگی انسانی پشیمان 
نکرد، بلکه مبارزه و جدال آنها را از هفت تپه و 
فوالد خارج و به جدال بزرگتری به وسعت جامعه 
تبدیل کرد. امروز دو سر این جدال فقط هفت تپه 
ای ها و فوالدی ها نیستند، امروز در مقابل 
محاکمات کارگران هفت تپه و فوالد، صفی وسیع 
از شوش و اهواز تا تهران و از ایران تا 

 کشورهای اروپایی قرار گرفته است.

نفر از کارگران هفت تپه و  ۷این روزها محاکمه 
حامیان آنها در جریان بود، محاکمه اسماعیل 
بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان، امیر حسین 

1ادامه صفحه   

 کارگران هفت تپه و ...

 … محاکمه هفت زندانی،

گفته می شود که دادگاه فرمایشی دستگاه قضایی 
در پشت درهای بسته پس از شنیدن دفاعیات 
اسماعلی بخشی، ادامه محاکمات را به روزهای 
بعد موکول کرده است. قضات جمهوری اسالمی 
تالش می کنند تا به زعم خود، فشار اعتراضات 
گسترده را کم کرده، خانواده های زندانیان را 
خسته و حامیان زندانیان را به بازداشت تهدید 
کنند. پاسخ طبقه کارگر و زحمتکشان و 
ازادیخواهان جامعه به این شیوه ی مزورانه ی 
دستگاه قضایی تشدید فشار و هر چه گسترده تر 
شدن صدای اعتراض و پای فشردن بر آزادی بی 

 قید و شرط زندانیان سیاسی است.

فشار اعتراضات مدافعان حقوق کارگران و 
خواستاران ازادی زندانیان سیاسی در ابعاد وسیع 
داخل ایران و در سطح بین المللی از طرفی و 
اتهامات بی اساس دستگاه قضایی از طرف 
دیگر، موجب ترس و وحشت دستگاه سرکوب 

 رژیم از تقابل رودررو و علنی است. 

محاکمه هفت زندانی سیاسی پشت درهای بسته، 
بخشی از یک کشمکش عظیم اجتماعی بین طبقه 
کارگر و زحمتکشان ایران و جمهوری اسالمی 
است. به محاکمه کشیدن فعالین کارگری و 
سیاسی، تعرض به آزادی بیان و تشکل و 
اعتصاب است. مطالبه ی آزادی و دفاع کارگران 
و زحمتکشان و ازادیخواهان از معیشت و نان 
سفره خانواده هایشان یک جدال طبقاتی و 

اجتماعی به وسعت طبقه کارگر و میلیون ها 
انسان جامعه ی ما علیه رژیم فاسد و سرکوبگر 

 سرمایه داران است. 

جمهوری اسالمی نمیتواند با فشار سرکوب و 
شکنجه ی جسمی و روانی بخشی از فعالین و 
رهبران کارگران و فعالین سیاسی و مدنی، فریاد 
میلیونی گرسنگان و محرومان را در گلو خفه 

 کند. 

همه زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند. 
بازداشت سه تن دیگر از حامیان زندانیان جرایم 
جدیدی است که رژیم مستاصل و وحشت زده از 
اعتراض گسترده ی مردم به پرونده ی خود می 
افزاید. بازداشت شدگان امروز باید فورا ازاد 

 شوند.

حزب حکمتیست )خط رسمی(، طبقه کارگر 
ایران و همه ی ازادیخواهان جامعه را به تشدید 
فشار و اعتراض گسترده برای ازادی همه ی 
زندانیان سیاسی بدون اتالف وقت و بدون قید 

 وشرط ، فرا می خواند.

 
حکمتیست )خط  -حزب کمونیست کارگری
 رسمی(

 (١١٢٢اوت  ٠) ٢٨مرداد  ٢١
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جمهوری اسالمی کاار جنباش اجتمااعی بایرون از 
ای نیست کاه  طبعا اعتصاب غذا شیوه .زندان است

و  )واقاع بیان) ”پا بار زمیان“ هیچ سازمان سیاسی  
مسئولی آن را توصیه کرده باشاد و یاا تبلیار کارده 

 خوب است که اعتصاب غذا به یک ترند" باشد که
که امروز میبینیم که  ".تبدیل بشود )روند، گرایش(

تاااریرات  .اینگونااه نیااست .ایاان اتفاااق افتاااده اساات
مخرب آن بر سالمت و جان تک تک این عزیزان 

هاایی کاه باه واقاع مردماک  و تک تاک ایان چهاره
ی ایران هستند، بسیار زیااد اسات و باا  چشم جامعه

شااود ایاان آساایب هااا را کوچااک  هیااچ توجیهاای نماای
منتهااا شااما شاااهد یااک  .ارزیااابی کاارد و جلااوه داد

تحاارع عظیاام هااستید کااه در همیاان شاارایطی کااه 
خطار جنااگ و تحااریم و مااذاکره بااا آمریکااا وجااود 

ای  ی مبااارزات را حاشاایه دارد و قاعاادتا بایااد همااه
ی  ای نشد بلکاه یاک مباارزه کرد، نه تنها حاشیه می

بی امان در داخل زندان شکل گرفتاه و در جریاان 
و شما همچنین شاهد یک همبستگی و اتحااد  .است

بینیاد کاه در زنادان  مای .نظایر در زنادان هاستید بی
فااارد در مباااارزه بااارای حاااق  امیرحاااسین محمااادی

ی زناااادانیان هفاااات تپااااه و  خااااودش آزادی همااااه
ه را مای بازداشتی اعتاصاب  .خواهاد های اول ماه م 

  ".همه را آزاد کنید" گوید که کند و می غذا می

همااانطور کاااه گفتااام، ماااستقل از اینکاااه شاااما سااار 
کنیااد یااا ماان چااه فکاار  اعتااصاب غااذا چااه فکاار ماای

بکناام، ایاان اتفاااقی اساات کااه در ایااران افتاااده و بااه 
و  .کنااد عنااوان یااک داده زناادانی از آن اسااتفاده ماای

طبعا همه خواهاان ایان هاستند کاه هرچاه ساریعتر 
اماااا امیرحاااسین  .خاتمااه بیاباااد و اداماااه پیاادا نکنااد

ی  فااارد بااارای حاااق خاااودش و حاااق هماااه محمااادی
در دفااع  .کناد زندانیان هفت تپه اعتاصاب غاذا مای

 ٬از رفیااق، همااسر و هماارزمش، ساااناز الهیاااری
سپیده قلیاان  .شود انعطاف به خرج بدهد حاضر می

اش،  در اعتراض به تعرضات به خودش و خانواده
و بااه عااالوه در حمایاات از ساااناز و امیرحااسین 

نادا ناااجی در اعاتراض بااه  .کناد اعتاصاب غاذا ماای
ای کاااه باااه ساااپیده روا داشاااته  وضاااعیت تعرضااای

کناااد و  المالقاااات مااای شاااود خاااودش را ممناااوع مااای
و شاما شااهد ایان هاستید کاه چاه  .کند اعتصاب می

ای و چااه اتحااادی بیاان زناادانیان علیااه  همبااستگی
زناادانبانان، مااستقل از شااکل بااروز آن، بااه وجااود 

شکل این پدیاده یاک چایز اسات و خاود  .آمده است
یااک تحاارع متحدانااه و  .پدیااده یااک چاایز دیگاار

هماهناااگ و پاااشتیبانی از یکااادیگر را در زنااادان 
و در بایرون از زنادان هام انعکااس آن را  .شاهدیم

ی نهادهاا و ساازمان هاا و  بینیم که چطاور هماه می
شخاااصیت هاااا و چهاااره هاااا و دسااات انااادرکاران 
مبارزات، مستقل از اختالف عقیده و رأی و تعلاق 

ی قوماای و مااذهبی، یکپارچااه از  سیاساای و پیااشینه
کنناد و  این جنباش و آزادی ایان عزیازان دفااع مای

 .زنند دست به اقدامات عملی می

این اتحااد و همباستگی را در نظار داشاته باشاید و 
ی  در کنااااار آن تحرکااااات سااااانتی  عقااااب ماناااااده

کنااد بیان ایاان فعالیاان  ای کاه سااعی مای کاراناه کاساب
کناد  ساعی مای .اختالف بیاندازد را در نظر بگیریاد

ی اینکه چه کسی مطرح است و چه کاسی  به بهانه
کارانه و بهانه جویی هایای  نیست، محاسبات کاسب

بااار اسااااس مثاااال حقاااوق ملااای و حقاااوق قومااای و 
مذهبی در این جنبش شکاف ایجاد  - اختالفات ملی

تواند در این جنباشی کاه جنباش آزادی  اما نمی .کند
زناادانیان سیاساای و جنبااش برخااورداری از آزادی 

جنباشی کاه  .عقیده و بیاان اسات شاکاف ایجااد کناد
ی آن این است که جوان کمونیست و  یک مشخصه

از ماردم  – خواهد چپ حق دارد با هرکسی که می
تماااس بگاایرد، بنویااسد و از  – ی کااارگر و طبقااه

مبارزات دفاع و حمایت بکند و مرعوب این ابزار 
  .نشود

کااه همااانطور کااه شااما اشاااره   ٬ای اساات ایاان داده
کردید در دل این  به اصطالح جناگ باا آمریکاا و 
خطاار جنااگ بااا آمریکاساات و جمهااوری اسااالمی 

خواهااد آن را بااه  ماای .خواهااد آن را خفااه کنااد ماای
  .حاشیه براند اما نتوانسته این کار را بکند

یاااک دلیااال مهمااای کاااه چااارا جمهاااوری اساااالمی 
نتوانسته آن را به حاشیه براند ایان اسات کاه چهال 
سااال اساات کااه بااه مااردم ایااران، زیاار فااشار خطاار 
دشمن، اختناق و سارکوب و فقار و فالکات تحمیال 

خطر دشمن در جنگ با عراق، دشمن در  .شود می
مخاصمات با آمریکا، در انزوا قرار گرفتن، خطر 

بااه پدیااده هااای دا ماای  ...ی نظااامی، تحااریم و حملااه
زناادگی زیاار لااوای جمهااوری اسااالمی تباادیل شااده 

مثباات  .اساات ”خنااثی“ از ایاان نظاار جامعااه .اساات
ی اسارا یل و  باشد یا منفای، ناسبت باه خطار حملاه

به ایان دلیال کاه  .است ”خنثی“ عربستان و آمریکا

شااود کاال جامعااه اعتماااد بااه نفااس دیگااری پیاادا  ماای
  .بکند

 .این یک جنبش برای آزادی زندانیان سیاسی است
خواهنااد تااشکیل بدهنااد، ایاان  و در دادگاااهی کااه ماای

فقط سپیده قلیان و اسماعیل بخشی و علی نجااتی و 
فاارد و امیاار  ساااناز الهیاااری و امیرحااسین محماادی

امیرقلااای و تعااادادی دیگااار از فعاااالین نیاااستند کاااه 
شان با  ی جنگ شوند، بلکه این در ادامه محاکمه می

مبارزه بارای آزادی زنادانیان سیاسای اسات کاه از 
کردستان تا جنوب و واز شارق تاا غارب، سراسار 

ی  و شااما پااژواع و حلقااه .ایااران را گرفتااه اساات
حماااایتی  آن را در خااااارج کااااشور در بیااان ایاااان 

اینها در برخاورد باا  .بینید های کارگری می اتحادیه
ای با کشتن چند نفر و با قارار دادن آنهاا  چنین پدیده

در وضعیتی که به اعتصاب غذایشان ادامه بدهناد، 
حتی اگر نابودی فیزیکی  این فعاالین را در برناماه 

و امیادواریم کااه هرگاز نتوانناد ایاان  – داشاته باشاند
  .توانند این جنبش را خفه کنند نمی - کار را بکنند

جنباشی باه  .ی یاک جنباش اسات این دادگاه محاکمه
جنباشی باه وساعت آزادیخواهای در  .وسعت ایاران

ی کااارگر شااکل  ی طبقااه ایااران، کااه حااول مبااارزه
مااا  .ی عطااف اساات و ایاان یااک نقطااه .گرفتاه اساات

شاید فردا شاهد این باشیم کاه ایان دادگااه وقاتی کاه 
کناد، از آن باه عناوان یاک  تاریخ به آن رجاوع مای

ی عطف در تقابل حاکمیت و محکومین و در  نقطه
توان دقیقاا پیاش  نمی .تغییر توازن قوا از آن یاد کند

  .افتد بینی کرد که چه اتفاقی می

رژیمی که با فریبکاری به نام مستضعفین اما علیاه 
ی کاارگر باه قادرت رساید،  محرومین و علیه طبقه

بینیاام کااه امااروز چگونااه توسااط شخااصیت هااا،  ماای
چهره ها، فعالین و کاراکترهای جنبش کارگری باه 

 .به یک چالش سرنوشت ساز .چالش کشیده میشود
ای از یک تحرع عظیم اجتماعی است که  این حلقه

بینیاد  مای .شما امروز شاهد پیشروی های آن هستید
هاا شاکل  کاه اجتماعااتی کاه در حمایات از خاانواده

گااایرد و در مقابااال زنااادان، و خواسااات علنااای  مااای
برگزار شدن دادگاه کاه توساط وکاالی ایان پروناده 
هاااا و توساااط فعاااالین سیاسااای در ایاااران مطااارح 

 )مرحلااه( شااود، ایاان جنبااش را وارد یااک فاااز ماای
  .دیگری کرده است

ی تعادادی فعاال  محاکماه  ٬به هرحاال ایان محاکماه
 !سیاسی و دست اندکار مباارزات کاارگری نیاست

ی شخصیت ها و کاراکترهای برجسته  تنها محاکمه
ی یاک  بلکاه محاکماه !در یک جنباش عظیام نیاست

ی یااک جنبااش باارای آزادی  محاکمااه .جنبااش اساات
ی یاک جنباش بارای رفااه و  عقیده و بیان، محاکماه

و تمااام  .ی یااک جنبااش باارای امنیاات اساات محاکمااه
حربه های قدیمی را از حکومات گرفتاه و آنهاا را 

امیاادوارم توانااسته باشاام بااه  .باای اراار کاارده اساات
  .سوالتان پاسخ داده باشم

 

سوال دیگری که مطارح اسات ایان  :شادی مطیعی
اسات کاه علایرغم ایان کاه در ایان مادت جمهااوری 

ی خطاار  اسااالمی تااالش زیااادی کاارده کااه بااه بهانااه
عااب در  جنااگ بااا آمریکااا فااضای استیااصال و ر 
جامعااه ایجاااد کنااد تااا کااسی  بااه محاکمااه و زنداناای 
شدن کاارگران هفات تپاه و فعاالین سیاسای توجهای 

حتای  .رسد کاه موفاق ناشده اسات نکند، به نظر می
ی  بلندگوهای مدیاهای فارسی زبان هام باه محاکماه

اند و سازمان ملال متحاد  کارگران هفت تپه پرداخته
در خاود  .ای باه آن اشااره کارده اسات هام باه شایوه

ایران هم شاهد تحرکااتی هاستیم در محکاوم کاردن 
سوال من این است کاه چاه  .ی این عزیزان محاکمه

فاکتوری این قدرت را از جمهوری اساالمی سالب 
کرده است که کارگران هفت تپاه و رهابران آن را 

ی جامعه پااع  ی جنگ با آمریکا از حافظه به بهانه
ی سیاسی ایران باعث  کند؟ چه فاکتوری در صحنه

  شده است که استیصال به جامعه تحمیل نشود؟

یک فااکتور آن گاسترش ایان مباارزه   : ثریا شهابی
باه آن اشااره  )واقعیات( به عنوان یاک فککات .است
ببینید، این جنباشی کاه در حاال حاضار در  .کنم می

یعانی جنباش بارای آزادی زنادانیان  – جریان است
سیاسی، جنبش برای رفاه، جنبش برای امنیت، کاه 

هار روز  - بینیاد هاایش را در ایان جنباش مای بارقه
مهاااام ایاااان نیااااست کااااه  .کنااااد گااااسترش پیاااادا ماااای

اما هر قدمی  .شود های عظیمی انجام نمی تظاهرات
ای در  بینیاد کاه مباارزه دارد مای که حکومات برمای

  .اندازد درون زندان را به جریان می

توانااد در زناادان و در  طبعااا زناادانی سیاساای نماای
شکااااست  .دشاااامنش را شکااااست بدهااااد ٬اسااااارت

 و "گلااسرخی" شااویم شااباهتی اساات کااه بااا دادگاااه
باا ایان  .در زماان حکومات پهلاوی دارد "دانشیار"

تفاوت که یک تحرع عظیم اجتمااعی در ایاران و 
 .خارج کشور حول این دادگاه ها شکل گرفته است

و این امر مقابلاه باا ایان جنباش را بارای حکومات 
هاایی کاه شاما  تماام حرباه .اسات  خیلی دشوار کارده

از دشاامن خارجاای  .فکاار کنیااد را بااه کااار گرفتااه
باااودن، از جاساااوس اسااارا یل باااودن، از داشاااتن 

ی اینهاا  ی امنیتی تاا ماستند ساازی، کاه هماه پرونده
  .ی عکس داشته است برایش نتیجه

حارف ایان یاا آن  "شکنجه، مستند دیگر ارر ندارد"
حمایاات از  .حاارف جامعااه اساات .سااازمان نیااست

 .ی زناادانیان یااک تحاارع اجتماااعی اساات خااانواده
بنید کاه باه میادان  شما هیچ تشکل یا تحرکی را نمی

چارا " نیامده باشد و هر روز اعالم نکرده باشد کاه
ایاان عزیاازان مااا در زناادان هااستند و چاارا آنهااا را 

ایاان یااک  ".کنیااد و بایااد آزادشااان کنیااد اذیاات ماای
رویدادی است که با تمام مباارزاتی کاه قباال بارای 
آزادی زناادانیان سیاساای و علیااه زناادان و شااکنجه 

  . شد کامال متفاوت است می

مااا بااه ماادت چهااار دهااه شاااهد مبااارزات وساایعی 
ایاام چااه در ایااران و چااه در خااارج از کااشور  بااوده

توسط نهادها و فعالین سیاسای، علیاه زنادان، علیاه 
دستگیری و حباس و شاکنجه، و همچنیان اناواع و 

هاا، کاه کاار باسیار باسیار  هاا و کمپیان اقسام کاانون
اماااا اماااروز شاااما شااااهد  .ارزشااامندی باااوده اسااات

از نااااوع دیگااااری هااااستید باااارای آزادی   مبااااارزه
نااوع دیگااری از مبااارزه باارای  .زناادانیان سیاساای

کوتااااه کاااردن دسااات تعااارض باااه عزیزتااارین و 
ی  تارین فرزنادان جامعاه خاواه ترین و آزادی انقالبی

کاه  .ایران، رهبران جنبش کارگری و حامیان آنهاا
ای با این ابعاد نه تنها در ایران نموناه  چنین مبارزه

توان گفت در کمتر جایای  ندارد بلکه با اطمینان می
توانیاد ببینیاد کاه جامعاه  مای .افتد از جهان اتفاق می

ی وسایعی از حمایات و همباستگی را  چگونه حلقاه
حااول عزیزتاارین فعااالینش بااه وجااود آورده و هاار 
روز، عالوه بر ساندیکای شارکت واحاد و شارکت 

های سیاسی، انواع   هفت تپه، بسیاری از شخصیت
و اقااسام نهادهااا، معلمیاان، بازنشااستگان در حااال 

  .اعتراض هستند

در خارج از کشور طیف وسایعی از اتحادیاه هاای 
کارگری، انجمن ها و نهادهای مترقی را دیدیم کاه 

ایاان یااک مااورد  .کننااد از ایاان مبااارزات دفاااع ماای
یااک جنبااش  .فااردی نیااست، ایاان یااک جنبااش اساات

برای آزادی زندانیان سیاسی است که ماا هیچوقات 
در این ابعاد و به این شکل  اجتماعی در چهل ساال 

ماا  .ایام ی جمهاوری اساالمی شااهد آن نباوده گذشته
شاااهد تحرکااات وساایعی بااودیم کااه قتاال عااام هااای 

  .وسیعی از آن شکل گرفت

این تحرکات را ماا شااید بتاوانیم باا دوران قیاام در 
کااه چگونااه جامعااه  .کردسااتان  ایااران مقایااسه کنیاام

حول تحرکای کاه علیاه حاکمیات باود، در دفااع از 
و مااا شاااهد یااک حرکاات  .آزادی قطاابی شااده بااود

این مباارزه از جناس آن  .اجتماعی و مردمی بودیم
ای کااه  ی اجتمااعی  از جناس مباارزه .مباارزه اسات

در کردستان علیه سرکوبی کاه جمهاوری اساالمی 
ی  ایاان هاام یااک مبااارزه .کاارد در جریااان بااود ماای

اجتماااعی اساات علیااه اختناااق و باارای آزادی هااای 
کاه شاروع آن  .سیاسی، برای رفااه و بارای امنیات

ی کااارگران در هفاات تپااه و فااوالد  را از مبااارزه
شاان  شاان، کاه هماان رفااه برای حقوق هاای معوقاه

و آن مباارزه از یاک موقعیات  .است، شااهد باودیم
 گفتناد دفاعی وارد یک موقعیت تعرضی شد و مای

ماا  .توانیاد بدهیاد باه ماا کاارگران اگر شاماها نمای"
همیان یاک تحارع اعتراضای  ".توانیم خودمان می

به کل جامعاه یاک اعتمااد باه نفاس دیگاری داده و 
ی کااارگر در راس هاار حرکتاای  اگاار طبقااه" گفاات

باشد که یک قدم تعرضی باردارد و اعاالم آمادگای 
بکند و بگوید که من حاضر هستم مطالبات اناسانی 

بااه قاادرت  خااودم   ٬و رفاااه خااودم را  ٬خااودم را
، مااستقل از اینکااه در آن مقطااع بالفاصااله "بگاایرم

کنااد یااا نااه، چگونااه باعااث  معاانی عملاای پیاادا ماای

متاانی را کااه میخوانیااد متاان پیاااده شااده  مقدمههه 
ژوییااه  ٠٢گفتگااوی رادیااو نینااا بااا ماان اساات  کااه 

ی دادگاهااای  در بااااره“ تحااات عناااوان  ٬   ١١٢٢٬
پخااش  ”کااردن کااارگران معااترض و ماادافعان آنهااا

ایاان متاان توسااط رفیاق عزیازم ساعید محماادی  .شاد
 .با تشکر از رفیق سعید .پیاده ویرایش شده است

 

من شادی مطیعی هاستم و  .با سالم  :شادی مطیعی
هاای رادیاو نیناا در خدمات  با یکی دیگر از برنامه

ی ما رریاا شاهابی  مهمان امشب برنامه .شما هستیم
ی امااشب مااا  رریااا شااهابی عزیااز بااه برنامااه .اساات

  .خوش آمدید

همانطور که می دانید در روز دوازدهم مارداد در 
ساعت ده صبح کارگران شرکت نیشکر هفات تپاه 

ی محاکمه و  این جلسه .شوند در تهران محاکمه می
ی کاااسانی اسااات کاااه در جریاااان   دادگااااهی هماااه

ی کااارگران مجتمااع نیااشکر  تجمعااات سااال گذشااته
در ایان  .هفت تپاه در شاهر شاوش بازداشات شادند

دادگاه باه اتهاماات علای نجااتی، اساماعیل بخاشی، 
 "گاام" ی ی ناشریه قلیان و اعضای تحریریه  سپیده

فاارد، و ساااناز الهیاااری و چنااد  امیرحااسین محماادی
  .نفر دیگر رسیدگی خواهدشد

ها چه معنای  رریا شهابی به نظر شما این شخصیت
ای دارنااااد؟ جرمااااشان چیااااست؟ چطااااور  سیاساااای

جمهوری اسالمی که ظاهرا رژیم مستضعفین باود 
 خواهد محاکمه کند؟ امروز کارگر را می

ی کاااارگران معاااترض و  محاکماااه  :ثریههها شههههابی
چهل ساال اسات  .ی جدیدی نیست شان پدیده حامیان

بادون دساتگیری و  .که در ایران در جریاان اسات
محاکماااه و تااارور و شاااکنجه و زنااادان و حاااذف 
فیزیکی و تخریاب روحای و روانای فعاالین و هار 

شاد  جمهوری اسالمی نه حکومات مای  ٬معترضی
  .توانست حتی یک روز حکومت کند و نه می

چاایزی کااه عااوض شااده اساات وضااع باااال و پاییاان 
هاای اعتراضای،  موقعیت حاکمیات و جنباش .است

تا قبل از هفت تپه  .خصوصا چپ و کارگری است
مااه هام باود،  ی تحرکاات پاسادی و فوالد، که اداماه

( جنباش اعتراضای و فعالیات سیاسای یاک شایفت
جنباشی کاه بارای  .خیلی عظیمی کرد )تغییر رویه

برخورداری از حداقل آزادی های سیاسای و رفااه 
مااه  و امنیت در موقعیت دفاعی بود، از بعد از دی

و هفت تپه و فوالد، به یک جنباش تعرضای تبدیال 
درساات اساات کااه جمهااوری اسااالمی  .اساات شااده

کناد از  کند و تالش مای کند، زندانی می دستگیر می
های قدیمی استفاده کند، از جمله ماستند  همان حربه

سااازی و اعترافااات تلویزیوناای و انااواع و اقااسام 
مااشکالت اقتااصادی و تحمیاال فقاار بااه خااانواده و 
اذیااات و آزار خاااانواده، منتهاااا هااار حرکاااتی کاااه 

و   شاود حاکمیت انجام دهد تبادیل باه عکاس آن مای
تار در مقابال آن قارار  تار و اجتمااعی جنبش وسایع

  .گیرد می

حکومات " شما اشاره کردید و پرسیدید چه بر سار
ایاان حکوماات مجبااور  .اساات  آمااده "مستااضعفان،

 "حکومات مستاضعفان" بازی است که کاله شعبده
 .اسات و ایان کاار را کارده .را کامال کنار بگاذارد

ی کاااارگر را رساااما ماااورد تعااارض قااارار  طبقاااه
دهد، رسما پرچمدار فقار و محرومیات اسات و  می
این وضاعیتی اسات کاه بایاد آن را قباول " گوید می
اسات تغیایر تاوازن قوایای   اتفااقی کاه افتااده ".کنید

است که رنگ خودش را باه هماه چایز در جامعاه 
  .است زده

کنناد شابیه  این دادگاهی که اینها دارناد برگازار مای
داناشجویان " دادگاه هاای قبال نیاست، شابیه دادگااه

، شابیه دادگااه "آزادی خواه و برابری طلب نیاست
ی فعاااالین کاااارگری،  هاااای پااای در پااای  محاکماااه

انااادرکاران تاااشکل هاااای کاااارگری، فعالیااان  دسااات
هااااای  حقااااوق زن و دانااااشجویان خواهااااان آزادی

سیاسی یا خواهان عقاب زدن نایروی سارکوب در 
هااا  شاابیه هیچکاادام از ایاان دادگاااه .دانااشگاه نیااست

اگر بخواهیم برای این دادگاه ماشابهی قا ال  .نیست

دادگاهی کردن کارگران معترض و 

 مدافعان آنها

 گفتگوی رادیو نینا با ثریا شهابی
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ی دشامن، کاه ایجااد اناشقاق و شاکاف و باه  پروژه
جان هم انداختن و از درون ناابود کاردن اسات باه 

همیاااشه ایااان حرباااه را اساااتفاده  .سااارانجام برساااد
کننااد و تبلیغااات  شااان را خاارج ماای پااول .کننااد ماای
و نبایاد  .کنند که از درون جنباش هاا را باشکنند می

 .اجازه داد که این اتفاق بیافتد

امیدوارم که این جنبش بتواند گروگان هایش را از 
دساات ایاان حکوماات نجااات دهااد و از ایاان پیااشتر 

بااه  .ی زنادانیان سیاسای باه امیاد آزادی هماه .بارود
ی گروگان های هفت تپه و فوالد و  امید آزادی همه

ه و همه ای که اماروز  ی زندانیان سیاسی اول ماه م 
  .اسیر جمهوری اسالمی هستند

کردید به نظر من هم محتمل هستند و هم شادنی و 
تاوانیم از اینجاا نااسخه  طبعااا ماا نمای .قابال انتظاار

و مان فکار  .کاار کارد بپیچیم که در ایران باید چاه
ی ایران  پسا دیماه و  کنم که به خصوص تجربه می

پسا هفت تپه و فاوالد ناشان داد کاه چاه ابتکاارات 
عظیم و چه اکشکال جدید و چه کاراکترهاای جدیاد 

اناد کاه کاماال  و چه سبک کارهایی باه وجاود آماده
ی تئاوری هاایی کاه ماا در  مطابقت دارناد باا هماه

چهال سااال گذشااته درمااورد تحرکااات اجتمااعی و 
مکااانیزم هااای اجتماااعی مبااارزه باار آنهااا تاکیااد 

  .ایم کرده

 .این تئوری هاا انن در حاال عملای شادن هاستند
اکشکالی از مبارزه که بخش اعظمی از اپوزسیون 

کننااد، هنااوز  هااای ساانتی هنااوز آن را درع نماای
زند، هناوز متوجاه نیاستند کاه  شان با آن نمی نبض

ایان چایزی اسات کاه  .افتاد این اتفاقات چگونه مای
درنتیجااه پاسااخ سااوال شااما ایاان  .شاااهد آن هااستیم

نه تنها محتمال  ".بله، حتما محتمل است" است که
تعجاب  .و شدنی است بلکه قابل انتظار هام هاست

هایای  نکنید اگر فردا شاهد حرکتی باشایم از هماان
ا مااشابه همااان حرکاات امااا  .کااه شااما گفتیااد نااه عینااا

حرکت هایی به همان درجه وسیع و اجتماعی در 
ی  پیاشبرد مباارزه .جهت اتحاد و به هام پیوساتگی

ی  ای کااه حااول مطالبااات رفاااهی طبقااه همگااانی
  .کارگر در حال متحد شدن است

دساات اناادرکاران مبااارزه در ایااران امااروز بااه 
ابتکاارات عظیاام و اکشاکال اجتماااعی نویانی روی 

ی شکل دادن  ی تسریع پروسه این الزمه .اند آورده
ی حزبی است  به آن سازمان و ستاد رهبری کننده

که هرچقدر ایان امار  .که پیشتر به آن اشاره کردم
تاار  تاار و اجتماااعی تااسریع بااشود، هرچقاادر وساایع

بشود، هرچقدر تاکیاد بار خواسات هاا و مطالباات 
تااار باااشود، هرچقااادر  تااار و روشااان خاااود شااافاف

ی اکشااکال ایاان  تاار و متحادتر باشود و همااه متاشکل
پیشروی تاسریع باشود، ساتاد رهابری کنناده و آن 

کند کاه قادرت  حزبی که این مبارزه را هدایت می
سیاسی را باه زیار بکاشد و خاودش قادرت را در 

  .تواند به سرعت شکل بگیرد دست بگیرد، می

ی اینها ممکن است و شدنی است  به هر حال همه 
ی جمهاااوری  بااای تردیاااد ماااشغله .و قابااال انتظاااار

نااه اینکااه مثااال حکاام  .اسااالمی االن همیاان هاساات
فارد،  دادگاه اسماعیل بخشی و  امیرحسین محمدی

ای  پرونده ی هم یاری، سپیده قلیان، و همه ساناز هللا
اش بدهاد یاا چگوناه از ماسیر  هایشان را چگونه ک 
 قانونی خارج کند چطوری این ها را سربدواند و

اش این است کاه چگوناه از دسات  دغدغه ...... ..
ایاان طاارف هاام بایااد  .ایاان جنبااش خااالص بااشود

همینگونااه فکاار بکناادز کااه آزادی ایاان عزیزتریاان 
مباااارزین و انقالبیونااای کاااه اماااروز در زنااادان 
هااستند، رهاابران جنبااش کااارگری و حامیااان آنهااا 

منتهااا ایاان دادگاااه  .ی پیااشروی مهماای اساات حلقااه
تواناااد سااارآغاز شااایفت از یاااک مرحلاااه باااه  مااای

ی باااالتر و  باااه مرحلاااه .ی دیگاااری باشااد مرحلااه
قدرتمندتری در مبارزه برای حاق رفااه، آزادی و 

ی کارگر و به نفع  که جامعه را حول طبقه .امنیت
باه هرحاال بااز  .کناد رسیدن به این حق قطبی مای

تواناااد  کنااامز روزهاااای آتااای مااای هااام تکااارار مااای
روزهااایی باشااد کااه وقااتی تاااریخ بااه آنهااا رجااوع 

 کند نقطه عطفی باشاد کاه هماانطور کاه گفتیام می
، "پااسا فااوالد" و "پااسا هفاات تپااه" و "پااسا دیماااه"

و ماان امیاادوارم ایاان   ".پااسا دادگاااه هااا" بگااوییم
تغییر تاوازن قاوا باه نفاع جنباش ماا باشاد، باه نفاع 
جنبااش آزادی و برابااری، بااه نفااع جنبااش رفاااه و 
آزادی و امنیت باشد و بتواناد ایان عزبازان را از 

کناد کاه ایان  دشمن سعی مای .زندان بیرون بیاورد
 .تغیاایر در تااوازن قااوا بااه نفااع خااودش تمااام شااود

خیلی مستاصل  .حربه هایش خیلی ناکارآمد هستند
امااا روی شااکاف، نفاااق، دو دسااتگی و بااه  .اساات

خواهااد از  ماای .کنااد جااان هاام انااداختن حااساب ماای
و نبایااد اجااازه داد کااه ایاان اتفاااق  .درون بااشکند

نبایااد اجااازه داد کااه از درون بااه جنبااشی  .بیافتااد
بااسته، حااول   ضااربه بزنااد کااه اینگونااه متحااد و هاام

برحااق تاارین خواساات و بااا حلقااه زدن بااه دور 
 ٬عزیزترین نیروی انسانی، عزیزترین مباارزین 

نبایاد اجاازه داد کاه باه هیاچ   ٬به میدان آمده اسات
نه به  .ای هیچ انشقاق و شکافی را ایجاد کنند بهانه
کااه یکاای عاارب  – ی قوماای، ملاای، مااذهبی بهانااه

است، یکای فاارس اسات، یکای ک ارد اسات، یکای 
بلوچ اسات، یکای سانی اسات، یکای شایعه اسات، 
یکی بی خداست، یکی سوسیالیست اسات یاا یکای 

ی  و ناه باه هار بهاناه – ی ملای ماذهبی دارد سابقه
اسات و بایاد مانناد   این جنبش از آن  هماه .دیگری

و نباید اجازه داد کاه  .تخم چشم ازآن مراقبت کرد

ایان   ٬به نظر من دلیل اصلی این امر :ثریا شهابی
اساات کااه جنبااشی کااه در صااحنه اساات پااا بااه پااای 

ی سراسااری   پیااشروی خااودش سااتاد رهاابری کننااده
 .ش است، را همراه نادارد خودش، که همان حزب

تااوان جداگانااه  درمااورد چرایاای  ایاان قااضیه ماای  
باه نظار   ٬اما در ساطح اظهاار نظار .صحبت کرد

  .من این یک واقعیت است

ای از جهاان و  شما اگر این شرایط را با هر گوشاه
بینیاد کاه  در هر مقطعی از تااریخ مقایاسه کنیاد مای

فقاادان حااضور مااستقیم، دا ماای، وساایع و اجتماعاای 
ی ایان جنباش، باعااث  حازب و ساتاد رهابری کنناده

شود به چالش کشیدن بیشتر حاکمیات و بای ارار  می
ی ابزارهااا و تااسلیحات و زناادانش ک نااد  کااردن همااه
  .اما به هرحال این شرایط ایستا نیست .پیش برود

 .این به نظر مان اصالی تارین نقطاه ضاعف اسات
ی از جنس حزب  هرجای دنیا یک حزب کمونیست

کناد، آن  ای که جنباش مای ما اگر پا به پای پیشروی
ی ایان جنباش، ساتادی کاه  خأل ساتاد رهابری کنناده
ی آن باای تردیااد رهاابران  عناصاار تااشکیل دهنااده

کااارگری، سااازمان دهناادگان و دساات اناادرکاران 
ی کاارگر و مباارزات اجتمااعی در  ی طبقه مبارزه

ی دنیاا و در هار  در هار گوشاه .هر سطحی هستند
کنید این پتانسیل با وجود  مقطع تاریخی که نگاه می

تواناست قادرت سیاسای را بگاایرد،  مای  ٬آن حازب
 .توانست تمام ابزارهای سرکوب را خناثی کناد می

 .توانست یک قدرت دوگانه پیش بیااورد حداقل می
توانااست خااأل قاادرت حاکمیاات را بااا حااضور  ماای

اماا اماروز کاه ایان ساتاد رهابری  .خودش پار کناد
ی سراسری آن موقعیت را ندارد، جنبشی کاه  کننده

کاشد وقاتی دسات باه  دارد حاکمیت را به چالش می
تواناد خاأل قادرت را  برد که بداند کاه مای قدرت می

 .پر کند

از  .کنام ایان از نااتوانی جنباش نیاست من فکار مای
ای اساات کااه در آن قاارار گرفتااه و  موقعیاات ویااژه
منتها تعجب نکنید اگار فاردا شااهد  .ایستا هم نیست

اکشکال جدید پیشروی و آمااده کاردن ساتادی باشایم 
ی سراساااری را هااادایت کناااد،  کاااه بتواناااد مباااارزه

  .حکومت را فلج کند و نهایتا به زیر بکشد

خواهم بگاویم ایان وضاعیت هماانطور کاه گفتام  می
ی ایاان  ساارعت رویاادادها، از نتیجااه .اباادی نیااست

دادگاه، پیشروی های بیشتری که ما مثال در جنبش 
کاه در جنباش زناان هام مانناد  – زنان داشته باشایم

جنبااش کااارگری و جنبااش باارای آزادی زناادانیان 
نوع دیگری از یک تحرع اجتمااعی را  – سیاسی

کارگری، زنادان و  – که این سه رکن .شاهد باشیم
ای کااه در  ی تحاارع کمونیااستی بااه اضااافه – زنااان

تواناد باه نظار مان  کردستان ایاران وجاود دارد مای
  .ورق را تماما برگرداند

 .تواند حاکمیت را از قدرت سرکوب ناتوان کند می
جمهااوری اسااالمی وقااتی کااه از قاادرت ساارکوب 

 .اش راهی نیست ناتوان بشود، تا فردای سرنگونی
تواند حتی یاک روز و یاک لحظاه بادون  چون نمی

پا بماند  .سرکوب سر 

ی  کنام ایان یاک مشخاصه به هر حاال مان فکار مای
وضعیت متناقضی است که امروز در ایران شااهد 

و ایاان تناااقض امکااان ابااراز عماال را  .آن هااستیم
و به قول شما که جمهوری اسالمی هنوز  .گیرد می

خوانااد و وریقااه تعییاان  کنااد و فاارا ماای دسااتگیر ماای
کند و غیره، اینها همه انعکاس آن تناقض اسات  می

و ایان تناقاض  .که هماانطور کاه گفتام ابادی نیاست
توانااد بااه ساارعت بااه نفااع ابااراز وجااود سااتاد  ماای

ی این مبارزات، که حازب  سراسری رهبری کننده
بااه هرحااال  .ی کااارگر باشااد، برطاارف شااود طبقااه

توانناد  روزهای آتای روزهاای مهمای هاستند و مای
ی عطفای باشاند بارای یاک چارخش و بارای  نقطاه

یااک دگرگوناای کااه شاارایط را بااه نظاار ماان کامااال 
  .تغییر بدهد

 

ای باود  به عنوان سوال آخارز دوره  :شادی مطیعی
کااه در اعااتراض بااه حکوماات آپارتایااد نااژادی در 
آفریقای جنوبی کارگران نفت ایران حاضار ناشدند 
که به آن کشور نفت صادر کنند و یک نقش کلیدی 

کنیاد امکاان دارد کاه ایان ناوع  فکر مای .ایفا کردند
تجربه ها تکرار شود؟ مثال آیا محتمل است کاه در 

ای هاااا و فعالیااان  محکومیااات دادگااااهی هفااات تپاااه
ی کارگر دسات باه  سیاسی بخش های مختلف طبقه

اعااتراض و اعتااصاب و تحاارع بزننااد؟ چگوناااه 
تاااوان جمهاااوری اساااالمی را پاااشیمان کااارد؟  مااای

  ترین فشار به جمهوری اسالمی چیست؟ ممکن

ی این چیزهایی که به آنها اشااره  همه  : ثریا شهابی

 دادگاهی کردن کارگران ...
داند که در دل این  با این شرایط زندگی کرده و می

پدیده، فقر و محرومیت و نکبت هرچه بیشتری باه 
تاار و  ی حاااکم چاااق و چااق او تحمیاال شااده و طبقااه

درنتیجه این حربه دیگار  .تر شده است گردن کلفت
ی کارگر و دسات  مردم ایران، طبقه .کارایی ندارد

اناادرکاران مبااارزات هرچقاادر کااه از جمهااوری 
، هرچقاادر – کااه هااستند – اسااالمی متنفاار باشااند

دشاامنی بااا آمریکااا نداشااته باشااند و یااا حااتی نظاار 
مثبااتی بااه اساارا یل و یااا آمریکااا داشااته باشااند، امااا 

شاان از  فاصاله .اناد شان از آنها را نشان داده فاصله
 .اناد این تحرکات میلیتاریستی آمریکا را نشان داده

داننااد کااه دشاامنی آنهااا بااا جمهااوری اسااالمی  ماای
ا زاء فقر و فالکت و به خطار افتاادن جامعاه و  مابه

ی خااود مااردم و  ماادنیت جامعااه و شااهر و مدرسااه
شاان را  فاصاله .شاود ی کارگر تبدیل مای خود طبقه

ایااان حرباااه و ابااازار  .اناااد گااااه باااه گااااه ناااشان داده
همیااشگی جمهااوری اسااالمی را هاام از دسااتش در 

  .اند آورده

به هرحال این دو محورز یکی ایاستادگی بار روی 
های خود، مطالبات بار حاق  خاود، اعتمااد  خواست

بااه نفااسی کااه جامعااه از هفاات تپااه و فااوالد گرفتااه 
است، برای تبدیل مقاومت باه تعارض و باودن در 

ی  موقعیت تعرضی، و دیگری بی ارر شادن حرباه
دشمن خاارجی، باعاث شاده اسات کاه حامیاان ایان 
جنبش و رهبران و شخاصیت هاای آن، در زنادان 
و بیرون از زنادان، ناه تنهاا مرعاوب ناشوند و باه 
اصااطالح فتیلااه را پااایین نکااشند، بلکااه محکاام تاار 

تار  تر و پیش شان را پیش بشوند و جنبش اعتراضی
اماااروز شاااما شااااهد آن هاااستنید کاااه در  .ببرناااد

برگااازاری دادگااااه  ایااان جنباااش، خواسااات علنااای 
برگزار شدن این دادگاه و تحرکات و حمایت هایی 
کااه حااول آن صااورت گرفتااه اساات روز بااه روز 

   .یابد گسترش می

در نتیجااه ایاان دو فاااکتور، یعاانی قاارار داشااتن در 
موقعیاات تعرضاای و دیگااری اعتماااد بااه نفااسی کااه 

ی  ی کاااااارگر و ماااااردم در ارااااار مباااااارزه طبقاااااه
ی خودشااان و تاکیااد باار خواسااته هاااای  مااستقالنه

اند، و یک ع مر تحات خطار دشامن  خودشان گرفته
ای  خارجی و تهدید و تحریم زندگی کردن و تجربه

که جامعه کسب کرده اسات، باعاث شاده اسات کاه 
  جمهوری اسالمی نتواند این جنباش را باه حاشایه

قدم به قدم در کنار این که مذاکرات اینگوناه  .براند
شد، ظریف باه آمریکاا ایان را گفات و تحاریم ایان 

حتای  .ایاد شد و آن شد، شما شاهد اعتراضات باوده
یااک روز نبااوده کااه اعتراضااات در ایااران ساااکت 

خواهنااااد، آزادی  مااااردم رفاااااه ماااای .مانااااده باشااااد
اناد  و تصمیم گرفته .خواهند خواهند و امنیت می می

شاان آن  که در هر سطحی با تمام قدرت اعتراضی
به هر حال این امر امکاان ماانور و  .را تامین کنند

 ی جمهوری اسالمی از ابزار همیشگی سوءاستفاده
را از جمهاوری اساالمی گرفتاه  "دشمن خاارجی"

شاما اسارا یلی " امروز اگر به کاسی بگویناد .است
تاریر عجیب و غریابی در مرعاوب کاردن  "هستید

شکنجه، " مستند ساختند و شعار .گذارد جامعه نمی
ماننااد ت ااف ساار باااال بااه  "مااستند دیگاار اراار ناادارد

دیگااار چاااه کااااری بکنناااد؟  .خودشاااان بازگاااشت
ی امنیاااتی درسااات کردناااد، ماااستند گندیاااده  پروناااده

درست کردند، شکنجه کردند، خانواده ها را اذیات 
کردند، از چارچوب قانونی خودشاان خاارج شادند 

کاار  و بی قانونی کردندز ، کاارگر معاترض را بای
ی کااارگر زناادانی را گااارو  کردنااد، نااان خااانواده

اما شما شاهد   ٬ی این کارها را کردند گرفتند، همه
ایان  .این هستید که این جنباش عقاب ننشاسته اسات

هرچند کاه دساتگیر  .جنبش در حال پیشروی است
زننااد کااه مااردم را  کننااد، هرچنااد کااه فریاااد ماای ماای

کناام کااه هراساای کااه  ماان فکاار ماای .مرعااوب کننااد
جمهاااوری اساااالمی از برگااازاری ایااان دادگااااه و 
دادگاههااای بعاادی دارد از هااراس خااود زناادانیان 

  .بیشتر است

 

ی ایاران  دانیام کاه جامعاه هماه مای شادی مطیعهی 
و پس از تحرکات   ٬پس از خیزش دیماه نودوشش

وسااایع هفااات تپاااه و فاااوالد اهاااواز از جمهاااوری 
اماا چارا  .هایش عباور کارده اسات اسالمی و جناح

جمهااوری اسااالمی کماکااان در موقعیااتی اساات کااه 
تواند دستگیر کند و زندانی کند و محاکمه کناد؟  می

اماااا  .قاعااادتا بایاااد انن در موضاااع ضاااعف باشاااد
بینیم که هر روزه بار ماوج زنادانیان سیاسای و  می

 .شااود فعااالین عرصااه هااای اجتماااعی افاازوده ماای
 توانید نظرتان را با ما در میان بگذارید؟ می

هرجا اتحاد کارگران و 

آگاهى آنها نسبت به 

اینکه اعضاء یک طبقه 

جهانى اند تقویت 

میشود، هرجا کمونیسم 

بعنوان دورنماى انقالب 

کارگرى در میان 

کارگران رسوخ میکند و 

با هر رفیق کارگرى که 

به کمونیسم و به 

محافل و سلول هاى 

کمونیستى کارگران 

نزدیک میشود، یک 

گام به انقالب 

کمونیستى نزدیک تر 

شده ایم. سلول ها و 

محافل کمونیستى 

کارگرى که امروز 

تشکیل میشوند، فردا 

کانون هاى رهبرى 

انقالب کارگرى و پایه 

هاى قدرت حکومت 

کارگران را تشکیل 

  .خواهند داد

 منصور حکمت
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درست است که این مراکز و تحرکات این دوره 
آنها نوع یک کوه یخ اعتراضی در جامعه است. 
اما با زدن آن چنین نیست کل این به اصالح کوه 
یخ اعتراضی آب شود و این طبقه ساکت شود. این 
تصویر خیلی ابلهانه است که جمهوری سالمی 
چهل سال حاکمیت کرده بر جامعه ایران، 
جمهوری اسالمی سرکوبگر و...، فکر کند اگر 
این نوع کوه را بزند همه چیز تمام میشود. نه 
اصال چنین نیست و این را خود جمهوری اسالمی 

 میداند.

بحث سر این نیست که جمهوری اسالمی توان 
سرکوب ندارد، قمه زن و نیروی سرکوب ندارد، 
هم ظرفیت ترور و قتل و جنایت و هم اسید پاشی 
و... را دارد. اما بورژوازی ایران و نمایندگانش 
عقل این را دارند که این شکل سرکوب امروز 
جواب نیست و میتواند جامعه را به راه دیگری 
هل بدهد که نمیخواهند. بحث سر این نیست که 
جمهوری اسالمی توان سرکوب ندارد یا توان 
سرکوب را از دست داده است. مسئله این است که 
این جواب نیست و جمهوری اسالمی از این کانال 
نمیتواند در اوضاع امروز جواب معضالت و 
اعتراض در جامعه را بدهد. در مملکتی روزی 
کودتایی میکنند و از کانال آن امیدی به جامعه 
میدهند که اوضاع بهبودی پیدا کند. روزی 
سرکوبی میکنند و در مقابل افقی باز میکنند که 
وضع اقتصادی جامعه بهبود پیدا کند و جامعه 
ممکن است سرکوب را تحمل کند. مسئله این است 
در اینگونه موارد جوابی را مقابل جامعه 
میگذارد، در انتهای این تونل امیدی میدهند، 
روشنایی هست که امیدوار است جامعه را به 
سمت آن بکشاند و به آن امیدوار کند. امروز 
جمهوری اسالمی در بن بستی است که جوابی 
ندارد که در مقابل جامعه بگذارد و جامعه را 
امیدوارد کند. افق روشنی ندارد که بتواند جامعه 

 را به آن امیدوار کند.

 

جمهوری اسالمی بهانه ای بدست  فواد عبداللهی 
گرفته که تحریم های اقتصادی و فضای جنگی و 
خطر دشمن خارجی است. این وضع و فضا و 
تبلیغات جنگی آمریکا و تحریمها چقدر توانسته 
است بر فضای اعتراضی جامعه تاریر بگذارد و 
سایه بیندازد بر جامعه؟ یا چقدر جمهوری اسالمی 
توانسته است از این فضا برای سرکوب کارگر و 
مردم معترض در جامعه استفاده کند و این 
بالماسکه محاکمات زندانیان سیاسی و زندانیان 

 هفت تپه را در سکوت پیش ببرد؟

همه می بینیم که جامعه ایران چنین  امان کفا 
نشد. مردم نیامدند خیابان بگویند جنگ میخواهیم 
یا نمیخواهیم. نیروهای حشد الشعبی را وارد 
ایران کردند اما این هم جواب نداد. امروز فضای 
روزنامه های ایران، رادیو و تلویز یون ایران، 
همه بحث از آمادگی نظامی آنها، بحث از ظریف، 
گرفتن کشتی ها در تبگه هرمز، قرارداهایی که 
میگویند بسته اند و کارهای دیگر آنها است، اما 
التهاب جامعه جای خود باقی است و اینها روی 
این التهاب و فضای نارضایتی تاریر مورری 

 نداشته است. 

فضای جنگی سالح قابل استفاده ای برای 
جمهوری اسالمی است. اما کسی را میگیرند و 
میبرند محاکمه کنند و محاکمه را از امروز به 
فردا و پس فردا کش میدهند و میبینند هنوز فضای 
جامعه روی مسا ل اعتراضی جامعه علیه 
جمهوری اسالمی است. میبینند فضای جنگی با 
همه تالش آنها نتوانسته پرده ساتری بکشد بر 
فضای اعتراضی جامعه و هنوز دومی در جامعه 
برجسته و به فضای جامعه شکل میدهد. فضای 
جنگی سالحی است در دست جمهوری اسالمی و 
تالش میکند از آن علیه مردم استفاده کند. اما 
علیرغم وجود این فضا و برایی آن هنوز نتوانسته 
فضای اعتراضی جامعه را با اتکا به این سالح 
خاموش و حاشیه ای کند. نتواسته فضای مختنق 
را که آرزو میکند و تالش میکند بر جامعه حاکم 
کند، اعمال کند. اکنون به قول شما بالماسکه این 
دادگاهها، دادگاههایی که زندانی از وکیل مدافع و 
امکان دفاع از خود و علنی بودن و حق و حقوق 
اولیه یک زندانی بری است و هیچکدام از اینها را 
ندارد، با این وصف این هم وبال گردنش شده. 
فضای کنونی جامعه با یکی دو سال قبل قابل 
قیاس نیست. در زمان رژیم پهلوی در دوره 
دادگاهی کسانی مانند گلسرخی، دادگاهی آنها را 
از تلویزیون نشان میدادند، اما امروز جمهوری 

مسلسل میبستند. در جمهوری اسالمی در دوره ای 
کوچکترین اعتراض را سرکوب و معترضین را 
اعدام میکردند. اینها در ابعاد وسیع اعدام کرده اند 
و بحث از بیش از صدهزار اعدام را در پرونده 

هر معترضی میتوانست حکم  ٠١دارند. در سال 
اعدام بگیرد و بی هیچ محاکمه ای اعدام میشد و 
دسته دسته هزاران نفر را تیرباران کردند. اما 
امروز این کار را نمیتوانند بکنند. امروز مجبور 
است دادگاه بگذارد و در دادگاه سعی میکند دلیل 
بیاورد برای وکیل مدافع حال با هر محدویتی که 
برای وکیل میگذارند، تالش میکنند برای دادگاهی 

 خود وجهه بخرند. 

جمهوری اسالمی در موقعیتی نیست که بتواند 
قلدری گذشته را تکرار کند. بحث بر سر این 
نیست که نمیخواهد و یا این چنین جنایاتی در 
ماهیت امروز او نیست، بحث بر سر این است که 
این راه را امروز کارساز نمیداند و موفقیتی در 
این راه کسب نمیکند. اعدامهای دسته جمعی و 
کشتار در مالعام که در دهه شست انجام میداد، 
امروز کارساز نیست، مقدور نیست و در این 
توازن ممکن نیست. بحث بر سر این نیست که 
دستگاه سرکوب او به اندازه دهه شست وحشی 
نیست و یا سرکوبگر نیست که هست، سرکوب در 
آن ابعاد هم کارساز نیست و هم در توان حاکمیت 
نیست. در نتیجه مجبور است، دادگاه بگذارد، 
مستند سازی کند که جواب نمیگیرد و در جامعه 
آبرویش میرود، عده ای را دستگیر میکند، بعد 
آزاد میکند، باز تاریری جدی بر فضای اعتراضی 
نمیگذارد و هر تاکتکی به خرج میدهد، نمیتواند 
فضای جامعه را به نفع خود عوض کند. احساس 
میکند فایده ای ندارد و او را به اهدافش نمیرساند. 
سرکوب وسیع در گذشته افق و آینده ای برای 
جمهوری اسالمی باز میکرد، موفقیت از آن کانال 
ممکن و مقدور بود، امروز نه افق روشنی را باز 
میکند و نه آینده ای از این کانال برای موفقیت آنها 

 قابل ترسیم است.

 

این تغییر شکل سرکوب در  فواد عبدللهی 
جمهوری اسالمی محصول چه شرایط و چه 

 فشاری است؟

محصول فشاری است که جامعه بر  امان کفا 
حاکمیت می آورد. محصول فضای اعتراضی 
است که هم اکنون در جامعه موجود است. در 
دوره هایی، در مقاطع معینی از حیات سیاسی 
جامعه، یک اعتراض معینی معنای بنیادی تری 
پیدا میکند. توجه کنید که در تونس کسی خود را 
بعنوان اعتراض به آتش کشید، یکدفعه میبینید 
تونس عوض میشود و چه اعتراضات همه جانبه 
ای که شکل میگیرد. دلیل این نیست که مردم 
تونس گویا خیلی طرفدار آتش زدن خود هستند یا 
اینکه در اعتراض به آتش زدن یک نفر همه چیز 
به هم میخورد و عوض میشود و مردم فکر میکنند 
حاال باید همه چیز را عوض کنند. یا در مصر در 
مقطع معینی در میدانی چند نفر را دستگیر 
میکنند، جامعه چنان عکس العمل نشان میدهد که 
دولتش می افتد. در مقطعی معین، در یک شرایط 
معینی یک اعتراض معین در جامعه بیانگر 
اعتراض وسیعتر یا به محرع اعتراضی وسیعتر 
در جامعه تبدیل میشود. توجه کنید در کشوری 
امپریالیستی مانند انگلستان، در یک مقطع معین و 
یک شرایط بخصوص، اعتراض یک اتحادیه 
کوچک )در مقایسه با بقیه اتحادیه ها(، میتواند 
نمایندگی کل اعتراض جامعه به حمله فوق راست 
ارتجاعی تاچر به جامعه باشد و اعتراض عمومی 
جامعه به راست تاچر را نمایندگی کند. معلوم 
است که دولت تاچر همه نیرویش را برای 
سرکوب این اتحادیه بسیج میکند و تالش میکند 

 سرکوبش کند. 

امروز جمهوری اسالمی هم با چنین وضعی 
مواجه است. اعتراض کارگران فوالد، کارگران 
هفت تپه و کارگران هپکو و... در این دوره ، مهر 
دیگری به جامعه زده است. اعالم شد که تمام راه 
حلهای تاکنونی، جمهوری اسالمی و اصالح آن، 
جمهوری اسالمی با عمامه و بدون عمامه، با 
والیت فقیه و بدون آن، با اصالح طلب و اصول 
گرا و بودن آنها، جواب نیست و کارگر نمیپذیرد. 
اعالم شد که یک طبقه کارگر در این جامعه هست 
که نمیپذیر و جواب و راه حل خود را دارد و 
جامعه این را دیده است. بحث سر این نیست که 
جمهوری اسالمی اگر هفت تپه را سرکوب کند 
همه چیز تمام میشود، نه اصال چنین نیست. 

امروز توازن عوض شده است و هر کس گفت 
جمهوری اسالمی را نمیخواهم الزاما جایش زندان 
نیست. اوضاع عوض شده و در راس اعتراضات 
این دوره در میان طبقه کارگر و در جامعه طیفی 
از رهبران کارگری قرار دارند که برای جامعه 
قابل مشاهد و رویت هستند و اینرا جمهوری 
اسالمی هم میبیند. اعتراضات این دوره با طبقه 
کارگر و رهبران او عجین شده است. این را در 
کشورهای دیگر هم نمونه هایش را دیده ایم. در 
کشورهای غربی هم وقتی اعتراضاتی عمومی راه 
افتاده و بورژوازی متوجه شده که رهبری و منشا 
این تحرع در دست بخش معینی از جامعه است، 
رفته سراغ آنها. ما این را در تجربه اعتصات 
معدنچیان انگلستان در دهه هشتاد دیدیم. 
بورژوازی انگلیس میخواست به طبقه کارگر این 
کشور تعرض کند، این تعرض را با حمله به 
معدنچیان که فکر میکردند نوع حمله طبقه کارگر 
به دولت وقت انگلستان که دولت تاچر بود، 
میباشد، حمله کردند. در آرژانتین و شیلی این را 
دیدیم، در فرانسه و بسیاری جاهای دیگر این را 

 شاهد بوده ایم. 

اکنون در ایران جمهوری اسالمی کارگران و 
فعالین هفت تپه و فوالد را نشانه گرفته و فکر 
میکند اگر در این دوره آنها را بزند، نوع تیز 
اعتراض کارگری به بورژوازی ایران و دولتش 
را زده است و از این کانال میتواند اعتراض کل 
طبقه کارگر و مردم معترض به جمهوری اسالمی 
را عقب براند. به همین دلیل امروز موقعیت این 
مراکز هم مهم شده و اعتراض آنها در جامعه 
انعکاس ویژه تری پیدا میکند و جامعه نیز به آن 
حساس تر است. حساسیت جمهوری اسالمی نیز 
به نسبت این دو واقعه در فوالد و هفت تپه، 
بخاطر زدن نوع کوه جنبش اعتراض 
عدالتخواهانه در جامعه ایران به نسبت خود است 
که میخواهد جمهوری اسالمی و کل نظام را کنار 

 بزند. 

اما سوال این است که چرا جمهوری اسالمی مثل 
دوران قبل حمله ای همه جانبه را به آنها نمیکند و 
تعداد زیادی را دستگیر و زندان و اعدام نمیکند، 
کاری که در گذشته میتوانست و میکرد و از این 
کانال و با اتکا به سرکوب در این ابعاد سرکار آمد 
و ماندگار شد. اما امروز جامعه نمی پذیرد و 
جمهوری اسالمی به این آگاه است. حاکمیتی که 
کوچکترین اعتراض را به وحشیانه ترین و خشن 
ترین شیوه سرکوب میکرد، جمهوری اسالمی که 
صدهها نفر را علنا دستگیر و اعدام میکرد، 
امروز مجبور است، شبانه برود و آدمها را 
مخفیانه شکار و دستگیر کند، مجبور است برای 
آنها "دادگاه" بگذارد و مجبور است تالش کند 
رابت کند آنها مجرم هستند تا بتواند محکومشان 
کند. مستقل از ماهیت دادگاهی آنها، نفس این عقب 
نشینی بزرگی برای جمهوری اسالمی است. 
میخواهم بگویم مستقل از اینکه جمهوری اسالمی 
میخواهد از کانال حمله به نوع کوه جنبش 
اعتراضی بدر جامعه ایران، کل فضای اعتراضی 
را عقب براند، در عین حال نوع و شکل حمله و 
جوابگویی جمهوری اسالمی به اشکال دیگری 
است که بیانگر فضای امروز و واقعیت امروز 

 جامعه ایران است. 

 

یعنی شما فکر میکنید تکرار  فواد عبداللهی 
برای جمهوری اسالمی  ٠١سرکوب به شکل دهه 

 قابل تکرار نیست؟

به هیچ وجه قابل تکرار نیست و اگر  امان کفا 
امکان تکرارش را داشت و میتوانست، قطعا تکار 
میکرد و تا اکنون هم کرده بود. بحث بر سر این 
نیست که ما داریم تفسیر اوضاع را میکنیم، اینها 
را با چشم خود دیده ایم و واقعیت جامعه است نه 
ادعای ما. توجه کنید که دوره ای زمان شاه برای 
سرکوب هیلیکوپتر می آوردن و مردم را به 

با سالم های گرم خدمت شما  فواد عبداللهی 
شنوندگان رادیو نینا! همراه امان کفا پای گفتگو 
در مورد ادامه کشمکش جمهوری اسالمی و 
نهادهای دولتی با زندانیان سیاسی و ادامه 
محاکمات آنها هستیم . در ادامه برنامه به تحرکات 
وسیعی که در خارج کشور در دفاع از زندانیان 

 سیاسی براه افتاد نیز خواهیم پرداخت.

دستگیری فعالین، سازماندهندگان و رهبران 
جنبشهای اعتراضی کماکان ادامه دارد. جمهوری 

و مشخصا  ٢٠اسالمی در ادامه خیزشهای دیماه 
اعترضات و اعتصابات گسترده کارگران هفت 
تپه و فوالد اهواز، امروز در حال تعدی و 
محاکمه رهبرانی است که دستی روی آتش 
اعتراضات کارگری و مطالبات عمیق طبقاتی 
جنبش کارگری داشته اند. امروز برای همه 
روشن است که طرف اصلی جدال برای رفاه، 
نان و آزادی در ایران، کسی نیست جز طبقه 
کارگر ایران. جمهوری اسالمی خطر بالقوه و 
بالفعل این طبقه کارگر را کامال حس کرده و در 
صدد مقابله با آن بر آمده. محاکمات اخیر زندانیان 
سیاسی توسط جمهوری اسالمی بر بستر همین 
جدال و مبارزه عمیق طبقه کارگر با کل 
بورژوازی ایران و هیئت حاکمه آن قابل توضیح 
است. بنظر میرسد این جدال روز به روز شکافش 
بیشتر میشود و شکل طبقاتی تری بخودش میگیرد 
طوری که جمهوری اسالمی و کل بورژوازی 
ایران را در منگنه خودش قرار داده است و نه 
راه پس رفت برایش گذاشته و نه راه برون رفت. 
بهر صورت از هر زاویه ای که به اوضاع نگاه 
میکنید، میبینید جامعه نه دچار استیصال و نه در 
مقابل دستگاه سرکوب مرعوب میشود. اینها به 
روزی افتاده اند که حتی جرات تحمیل حجاب 
اجباری را ندارند. تیر سرکوب بنظر میرسد کند 
شده است چون جای هر فعال سیاسی دربند با 
دهها فعال سیاسی دیگر در بیرون زندان پر 

 میشود.

امان کفا اجازه بدهید با این مقدمه بحث را شروع 
کنیم. این دعوای رژیم با زندانیان هفت تپه و 

 بازداشتی های اول ماه مه اساسا بر سر چیست.

همانطور که شما نیز در ابتدا گفتید،  امان کفا 
دلیل این دعوا تحوالتی  است که در جامعه ایران 
اتفاق افتاده است. ما همه چهل سال است 
جمهوری اسالمی را از نزدیک میشناسیم. هیچ 
زمانی تردیدی در هر گونه سرکوب، اعدام و 
دستگیری و زندان و حمله کردن در ابعاد وسیع 
را به کارگران و مردم معترض نداشته. همیشه 
آماده بوده هر نوع اعتراضی را به شدیدترین 
شیوه سرکوب کند و ماندگاری تا کنونی آن متکی 
به سرکوب بوده است. مردم ایران جمهوری را 
نخواسته و نمیخواهند و این حاکمیت نماینده 

و در  ٠۷اعتراض مردم ایران در دوره انقالب 
امتداد آن نبوده است و ماندگاری تا کنون آن بر 

 قدرت با اتکا به سرکوب و زور بوده است.

این دوره تحوالت بزرگی در جامعه ایران اتفاق 
افتاد. در دیماه و بعد از اعتراضات وسیع دیما کال 
سیمای سیاسی جامعه ایران عوض شد. جمهوری 
اسالمی مجبور شد در برخورد به مردم ایران 
دست به عصا و محتاط باشد. متوجه شد اوضاع 
به صورتی نیست که در حرف بیان میکرد و 

 مدعی بود.

بدنبال دیماه اعتصابات کارگران گروه ملی فوالد 
و هفت تپه اتفاق افتاد که این اعتصابات و بازتاب 
آن در جامعه بیان تحوالت جدی تری در جامعه 
بود که همه شاهد آن بودیم. همه دیدند که طبقه 
کارگر به میدان آمده و در راس اعتراضات قرار 
گرفت و حاضر نیست به  کوچکترین قرار و  
وعده های جمهوری اسالمی  پسنده کند و ساکت 
شود. این واقعیت بار دیگر فضای جامعه را تغییر 
داد که اکنون بازتاب آن را میبینیم. قبال هر کس 
اعتراضی میکرد فوری دستگیر و زندانی میشد، 

محاکمات زندانیان هفت تپه، منشا یک 

 جدال بزرگ

 مصاحبه رادیو نینا با امان کفا
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 شدند. 

 

می گویند محاکمه این زندانیان  فواد عبدااللهی 
محاکمه کل طبقه کارگر و مطالبه نان، کار، 
آزادی است. فقط محاکمه ی چند نفر نیست. 
محاکمه ی یک جنبش است. بهمین دلیل است که 
جمهوری اسالمی نمی تواند ونتوانسته است بدون 
توجه به  یک فشار اجتماعی  و اعتراضی 
قدرتمند، این زندانیان را بی سر و صدا محکوم 

 کند. جریان چیست ؟

قطعا اینطور است. ما در این  مظفر محمدی 
دوره بیش از یکصد زندانی سیاسی کارگر و معلم 
و زن و بازنشسته و غیره داریم. ویژگی تحوالت 
این دوره این است که زندانیان کارگر و 
حامیانشان پیشروان و سخنگویان یک جدال 
طبقاتی در اعتصابات کارگری و بعد از خیزش 
بزرگ دیماه هستند. اعتراضاتی که بخشهای 
مختلف جامعه از جمله کارگران، معلمان، 
بازنشستگان، زنان و .. در آن درگیر هستند. در 
این اعتراضات و اعتصابات هفت تپه و فوالد 
تعداد زیادی دستگیر و زندانی و متعاقبا به قید 
وریقه آزاد شدند. بخشی از پیشروان کارگران و 
مردم را هم در زندان نگه داشتند. همه ی 
بازداشت شدگان و زندانیان کنونی به یک جنبش 
اجتماعی وصل اند. این زندانیان افرادی نیستند که 
در خلوت خود نشسته و حرفی زده یا مشغول 
توطئه ای بوده اند. کسانی هستند که در جریان 
اعتصاب و اعتراض ویک جنبش طبقاتی و 
اجتماعی از حقوق کارگران، معلمان، زنان و از 
معیشت و زندگی مرفه برای جامعه دفاع کرده 

 ٨اند. فعالین کارگری، معلمان، زنانی که در 
مارس گل پخش کرده یا سرود خوانده اند. یا 
کسانی که اول مه را برگزار کرده اند همگی 
اعضای جنبش های عظیم اجتماعی و طبقاتی اند. 
افرادی مستقل از تحرکات و تحوالت اجتماعی و 
بدون تعلق به این جنبش ها نیستند. کارگر 
اعتصاب کرده، حقوق معوقه اش را خواسته ، 
گفته دولت فاسد است، اقتصاد دست مافیا است. 
شما خانه خراب کن هستید. عامل یک جامعه 
گرسنه، اسیر فقر و اعتیاد و فحشا و بیکاری 
هستید. این کارگران از معیشت و آزادی و زندگی 
طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه دفاع کرده اند. و 
به این اعتبار متعلق به یک جنبش عظیم طبقاتی 
هستند. جنبش که تنها یک گوشه و بخش کوچکی 
از آن به میدان آمده است. اعتصابات هفت تپه و 
فوالد نقطه عطفی در جنبش طبقه کارگر است 
وسکویی است که برپایه ان  طبقه کارگر بایستد و 
از منافعش دفاع کند. جنوب ایران هم برای دولت 
سرمایه داران و هم طبقه کارگر اهمیت جدی 
دارد. جنوب محل دو مرکز بزرگ  فوالد، نیشکر 
هفت تپه، پتروشیمی ها، شرکت بزرگ نفت و 
غیره است. بهم پیوستن این بخش های کارگری و 
همبستگی مبارزاتی شان برای طبقه کارگر با 
شکوه و برای سرمایه داران و دولتشان به شدت 
ترسناع است. به حرکت در آمدن این بخش 
کارگری موجب همبستگی سراسری طبقه کارگر 
و اعتماد به نفس و اعتالی جنبش طبقه کارگر 
برای فشردن گلوی سرمایه داران و تحقق 
مطالباتشان خواهد بود. ظرفیت و پتانسیل 
ایستادگی رهبران کنونی کارگران و حامیانشان 
در مقابل دشمن کارگران و دفاع از طبقه ی خود، 
نشانگر پتانسیل قدرتمند طبقه کارگر و عروج این 

 طبقه بعنوان صاحب جامعه است.    

 

روند محاکمات فرمایشی کنونی  فواد عبداللهی 
بهر ترتیب که باشد، چگونه می توان جلو این 
پروسه ی وقت گذرانی و تحمیل فشار بر زندانیان 

 را خاتمه داد و آزادی زندانیان را تضمین کرد؟

خوشبختانه تا کنون اعتراضات    مظفر محمدی 
وسیعی علیه جرا م جمهوری اسالمی و برای 

زندانی  ۷ماه ،  مرداد٢١  امروز فواد عبداللهی 
سیاسی "اسماعلی بخشی، علی نجاتی، 

قلیان، عسل محمدی، ساناز اله یاری،  سپیده
رهبران  از "امیرحسین محمدی فرد، امیرامیر قلی

کارگری و حامیان حقوق کارگران در دادگاه 
این برنامه اختصاص  انقالب تهران حضور یافتند.

دارد به روند محاکمه ی این زندانیان در بیدادگاه 
های جمهوری اسالمی. آخرین تحوالت در این 

 زمینه و روند محاکات چگونه است؟

همانطوری که در اطالعیه حزب  مظفر محمدی 
زندانی سیاسی را به دادگاه  ۷آمده است امروز 

انقالب برده اند. جایی که کارگران زندانی و 
حامیانشان ازمعیشت کارگران و مردم دفاع 
خواهند کرد. همزمان نیروهای نظامی خیابان معلم 
را که دادگاه در آنجا قرار گرفته اشغال میکنند و 
از حضور خانواده های زندانیان و مردم حامی  
آنها  جلوگیری بعمل آورده و تعدادی از آنها را هم 
دستگیر می کنند. از جمله سه نفر به اسامی رهام 

 یگانه، هیراد پیربداغی و فرید لطف آبادی.

این دادگاه پشت درهای بسته برگزار شده است. بنا 
به خبر به هنگام اعتراض  اسماعیل بخشی به 
پروسه زندان و دادگاه، قاضی مقیسه دادگاه را 
ترع کرده و ادامه ی کار را به فردا موکول می 
کند. به این ترتیب می خواهند خانواده های 
زندانیان و حامیانشان را خسته و این پروسه را 

ماه طول  ٠طوالنی کنند . تا کنون هم این قضیه 
 کشیده تا به امروز رسیده است.

هنوز جمهوری اسالمی از اعتصابات کارگری 
جنوب پشت راست نکرده . اعتصاباتی که در واقع 
یک تعرض طبقاتی علیه فقر و فالکت و گرسنگی 
و بیکاری و دخالت جمعی کارگران در سرنوشت 
کار و زندگی و معیشت شان بوده است. این 
تعرض رژیم را چنان ترسانده که رهبران 
کارگران و حامیانشان را در زندان نگه دارد، 
شکنجه کند و آن مستند مسخره را پخش نمیاد و به 
زور شکنجه اعترافاتی را که خود دیکته می کند 
به امضا برساند. این در حالی است که اعتراضات 
و اعتصابات کارگری و دیگر بخشهای جامعه 
ادامه دارد. همین امروز و همزمان با این 
محاکمات، پرستاران در مشهد برای مطالباتشان 
اعتصاب کرده اند.  درست در همین دوره و برای 
مقابله با جامعه، تعرض بر زنان را تشدید کرده 

 اند. زنانی که چهار دهه است تسلیم نشده اند. 

تعرض به طبقه کارگر و به زنان و مقاومت در 
مقابل آن وجوه مختلف یک جدال اجتماعی و 
طبقاتی در جامعه ایران هستند. جمهوری اسالمی 
که در منطقه احساس قدرقدرتی می کند و با هزینه 
عظیم از سفره مردم  نیروهای نیابتی اش ر ا 
دارد، اما  طبقه کارگر و مردم بپاخاسته حلقه 
ضعیف قدرت و حاکمیتش را تشکیل داده است و 
می فهمند که اگر کوتاه بیایند و عقب بنشیند، مردم 
دست از سرشان برنداشته و تا آخر خواهند رفت. 
رژیم مدعی ایستادگی در مقابل امریکا و دول 
رقیبش در منطقه اما در مقابل حتی یک خواست 
کارگر جرات  خودنمایی ندارد. نمی تواند بیاید و 
مستقیم و علنی و رو دررو به کارگران پاسخ دهد. 
کارگران اعتصابی رژیم را شکنجه گر، فاسد و 
حافظ دستگاه های مافیای اقتصادی و عامل 
ورشکستگی کارخانه ها نامیده اند و رژیم را به 
عنوان بانی این اوضاع متهم می کنند و خواستار 
پاسخگویی هستند. اما همین رژیم ظاهرا مقتدر در 
منطقه، جرات رودر رویی با یک رهبر کارگری 
و پاسخگوی به اتهاماتی که به او وارد شده را 
ندارد. نه دولت و نه مجلس و دستگاه قضایی 
هیچکدام شهامت جوابگویی علنی و رو در رو در 
تلویزیون و جلو چشمان مردم را ندارند. در جدال 
امروز در حقیقت متهم اصلی جمهوری اسالمی، 
دولت و دستگاه قضایی آن است. متهم اصلی دولت 
سرمایه داران است که مردم ایران را به چنین 
روزی انداخته اند. در واقع این دولت و دستگاه 
قضایی او است که می بایست امروز محاکمه می 

اول مه و.. باید هم در خارج کشور و هم در ایران 
 ادامه یابد.

در این مدت نیز در خارج کشور اعتراضات 
زیادی در دفاع از زندانیان فوق شکل گرفته است 
و در حقیقت همزمان با عتراضات در ایران، 
درخارج کشور هم تحرکاتی شکل گرفت که شما 
هم اشاره کردید. در بعضی جاهها اعتراضاتی 
حتی بدون فراخوان جریان معینی شکل گرفت و 
پیش برده شد. تا جایی که به اعتراضات متشکل 
برگردد ما یکی از جریاناتی بوده ایم که از روز 
اول تاکید کرده ایم که  باید جمهوری اسالمی تحت 
فشار جدی گذاشته شود. جریانات و گروهای 
زیادی وقتی این وضع را دیدند و احساس کردند 
نباید از کنار این فضا گذشت، شروع کردند و به 
کمپینهای مختلفی که در جریان بود پیوستند و در 

 همه جا شروع کردند به اعتراض کردن. 

تا جایی که به تشکیالت خارج کشور حزب 
حکمتیست برگردد، اکسیونهای اعتراضی زیادی 
در کل این دوره برگزار کرده ایم. یک سری از 
این اکسیونهای اعتراضی در همین هفته اخیر بوده 
است و سعی کردیم این اعتراضات همراه با روز 
دادگاهی کارگران هفت تپه و حامیان آنها باشد. در 
این هفته و همزمان با دادگاهی زندانیان در 
کشورها و شهرهای مختلف اروپایی از آلمان و 
انگلستان تا سو د و فرانسه و... اعتراضات زیادی 
شکل گرفته است. در همه این تحرکات اعتراضی 
خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط دستگیر 
شدگان هفت تپه و زندانیان اول مه و بقیه 
آزادیخواهان، اعالم شده است. همه جا گفته شده 
که این اعتراضات ادامه خواهد داشت. خواست 
آزادی فوری کسانی که در این روزها به عنوان 
زندانیان هفت تپه از آنها صحبت میشود همه جا 
تاکید شده است. معلوم است این محاکمات کامال 
سیاسی است. معلوم است پرونده سازی امنیتی 
برای آنها، اعالم جرایم امنیتی و جنایی و... برای 
آنها هیچ پایه و اساسی ندارد و مورد قبول نیست و 

 جامعه به آن معترض است. 

این آکسیون و اعتراضات بخشی از اعتراضات 
وسیعی است که در این مدت انجام گرفته است. 
در این مدت از سازمان عفوبین الملل  تا اتحادیه 
های کارگری، سازمانها و گروههای چپ و 
آزادیخواه در کشوها و شهرهای مختلف به این 
اعتراضات پیوسته اند. از اتحادیه های کارگری 
در برزیل، تا اتحادیه رانندگان قطار در انگلستان، 
اتحادیه های بزرگ و بین المللی  از س ژ ت در 
فرانسه تا انواع نهاد و سازمانهایی که به اعتراض 
پیوسته ا ند و شروع کرده اند به جمهوری اسالمی 
نامه نوشتن و اعتراض کردن و فشار آوردن. آنها 
اعالم کرده اند که این وضع قابل قبول نیست. 
اعالم کرده اند دستگیری و زندان آدمها به جرم 
دفاع از حق و حقوق انسانی خود، آنهم در قرن 

را قبول نمیکنیم. بستن پرونده های امنیتی به  ١٢
آنها، به کسانی که خواهان زندگی انسانی هستند و 
 از یک زندگی انسان دفاع میکنند را قبول نمیکنیم.

این اعتراضات ادامه خواهد داشت و پایان آن 
زمانی است که آنها آزاد شوند. تا زمانی که این 
انسانها در زندان هستند و پرونده سازی برای آنها 
ادامه دارد، این اعتراضات نیز ادامه خواهد 
داشت. تالش جمهوری اسالمی برای شکل قانونی 
دادن و "قانونمند" کردن زندان و پرونده سازی ها 
و احکامی که در نظر دارند، پوچ و بی اساس و 

 غیر قابل اعتبار است و باید پایان یابد.

ضمنا این اعتراضات محدود به ایرانیان در خارج 
کشور نیست. تعدادی از اتحادیه ها و نهادهای 
کارگری و مترقی اعتراض کرده اند، عده ای در 
این پروسه و در حال پیوستن به موج اعتراضی 
هستند، عده ای منتظرند ببیننند این پروسه به کجا 
میرسد و این سیر ادامه دارد. این تحرکات 
اعتراضی مورد حمایت وسیع در جهان است. 
جمهوری اسالمی میخواهد پروسه دادگاهی را 
کشدار کند، ما میخواهیم این پروسه فوری پایان 

 پذیرد و به این وضع خاتمه داده شود.

 محاکمات زندانیان هفت تپه، ...

اسالمی جرات این کار را ندارد و میداند که 
نمیتواند از چنین کاری به عنوان نشاندادن قدرت 

 خود و افزایش فضای سرکوب استفاده کند. 

جمهوری اسالمی موفق نشده و نتوانسته از 
فضای جنگی آن طوری که میخواست و دوست 
داشت و تالش کرده علیه فضای اعتراضی در 
جامعه استفاده کند و این را همه دیده اند و 
خودشان هم متوجه شده اند. نگاه کنید به بحثهای 
اصلی که در جامعه ایران در جریان است. همه 
میخواهند بدانند که دادگاهی این انسانها چه شد. 
علیرغم همه تالشهای حاکمیت، تهدید و فشار به 
خانواده ها، دستگیری و زندانی کسانی که از 
خانواده زندانیان در زمان دادگاهی حمایت و 
همراهی کرده اند، اما باز فضای اعتراضی در 
جامعه خاموش نمیشود. اینها نشان میدهد که 
فضای اعتراضی در جامعه با این اقدامات پس 
زده نمیشود و اعتراض در جامعه جای خود باقی 

 است.

اقداماتی که حاکمیت میکند، اینگونه اقدامات که 
اشاره شد، دادگاهی کردن و امروز و فردا کردن 
به پروسه دادگاهی، وریقه های سنگین میلیاردی 
برای زندانیان تعیین کردن، نشانه قدرت حاکمیت 
نیست. اگر حاکمیت از قدرت گذشته خود 
برخوردار بود احتیاجی به اینگونه اقدامات 
نداشت. احتیاجی به تعین وریقه نداشت، احتیاجی 
به دستگیری هر روزه و اعتراض هر روزه به 
دستگیر و راه افتاده این پروسه ها نبود. امروز 
هر اعتراضی که به هفت تپه و تحرکات کارگری 
این مراکز وصل باشد را سرکوب میکند و یا 
تالش میکند سرکوب کند، هر چند این هم کارساز 
نبوده است. اگر در موضع قدرت بود اصال 
احتیاجی به اعالم دادگاهی نمیداشت و مثل 
هزاران مورد دیگر در گذاشته خودش مخفیانه 
دادگاهی میکرد و حکم میداد و جواب کسی هم 
نمیداد. قبال هزاران نفر را را به راحتی و بدون 
اعالم پروسه دادگاهی و حتی بدون هیچ داگاهی 
مخفی فرمایشی هم و اعالم جرم و.. اعدام کرده و 
جواب کسی هم نداده است. امروز این توان را 
ندارد و نمیتواند و مجبور شده داگاهی تشکیل 
دهد، وکیل را برسمیت بشناسد، روز دادگاهی 
تعیین کند و..، اینها نشانه ضعف او است. اینها به 
او تحمیل شده و مجبور شده عقب نشینی کند و 
بیان موقعیت تضعیف شده امروز جمهوری 
اسالمی در مقابل جامعه و مردم معترض است. 
این ضعف و زبونی را جامعه میبیند. پروسه 
دادگاهی و.. هم فرمایشی است و این را جامعه 
میداند و مردم میدانند. این ژست قانون مندی و 
تالش برای نشان دادن بالماسکه دادگاهی و داشتن 
وکیل و کل پروسه ای که ادعا میکند، همگی به 
او تحمیل شده و جامعه این را میداند. آنچه در این 
دادگاهی ها تعیین کنند است نه نفس دادگاهی و 
اینکه حاکمیت مدعی چه است و زندانی و وکال 
چه جوابی دارند، بلکه فضای جامعه، فشار جامعه 
و جنبش اعتراضی و توازن در جامعه تعیین کنند 

 است.

 

تا کنون در پاسخ به این محاکمات  فواد عبداللهی 
فرمایشی اعتراضات وسیعی چه در داخل ایران و 
چه در خارج شکل گرفته است. موجی از حمایت 
بسمت بازداشتی های طبقه کارگر ایران روانه 
شده. تابحال دهها اتحادیه کارگری از فرانسه و 
آلمان تا برزیل خواهان آزادی بازداشتی های هفت 
تپه و اول ماه مه شده اند. همچنین احزاب و 
نهادهای سیاسی در کشورهای اروپایی تجمعات و 
پیکتهای اعتراضی زیادی بر پا کرده اند. شما به 
عنوان مسئول تشکیالت خارج کشور حزب 
حکمتیست)خط رسمی( نقش قابل توجهی در راه 
انداختن این اعتراضات داشته اید، هدف چه است 

 و چه در دستور تشکیالت شما است؟

تا جایی که به موقعیت و وضعیت  امان کفا 
جمهوری اسالمی برگردد صحبت کردیم. اما این 
به این معنا نیست که اگر اعتراضات ادامه پیدا 
نکند جمهوری اسالمی کوتاه می آید. اگر فضای 
اعتراضی و حمایت از زندانیان کاهش پیدا کند و 
ادامه نیابد، جمهوری اسالمی با همه هاری و 
ضدیت خود با اعتراضات کارگری و 
آزادیخواهانه، چهره واقعی خود را به نمایش 
میگذارد. لذا فضای اعتراضی و حمایت از 
زندانیان هفت تپه و حامیان آنها و دستگیر شدگان 

بیدادگاه جمهوری اسالمی و محاکمه ی 

 نان، کار، آزادی

 "گفتگوی فواد عبداللهی با مظفر محمدی"



 

کمونیست      7 
242  

 .هستند

مرداد ماه قرار است  ٢١در روز 
 .#نان_کار_آزادی محاکمه شود

ها  این یعنی محاکمه خواست و مطالبه میلیون
 !انسان کارگر و زحمتکش در ایران

باید به این شرایط اعتراض کرد و خواستار آزادی 
 .فوری و بی قید و شرط کارگران در بند شد

داشتن زندگی همراه با رفاه و آسایش، داشتن 
آموزش رایگان، برخورداری از تمام امکانات و 
خدمات درمانی و پزشکی همراه با تامین خدمات 
اجتماعی مناسب و رایگان، برای داشتن بیمه های 

زندگی متعارف،   در خور یک بیکاری مکفی و
برای برچیدن پدیده کار کودکان، کولبری، برای 
داشتن دستمزد های متعارف همراه با زندگی 
استاندار های جهانی، برای داشتن حق تشکل 
یابی، برای داشتن حق اعتراض و اعتصاب و... 
و در یک کالم برای بر خورداری 

باید متحدانه علیه تمام بی #نان_کار_ازادی از
 .حقوقی ها ایستاد

تپه، ادامه بازداشت  سندیکای کارگران نیشکر هفت
مدافعان  تپه و و پرونده سازی علیه کارگران هفت

آنان را شدیداا محکوم کرده و خواستاریم به این 
 .روند ضد کارگری پایان داده شود

 سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
 ٢٨مرداد  ۷دوشنبه 

 ٢٠٢٨مرداد ماه  ٢١نان_کار_آزادی در روز #
 .محاکمه می شود

 #کارگر_زندانی_آزاد_باید_گردد_

 #نان_کار_آزادی_حق_مسلم_ماست_

 وضعیت جامعه ما

میلیون ها مردم کارگر و زحمتکش با پدیده 
بیکاری،استثمار، گرسنگی و فقر فزاینده، با پدیده 
کودکان کار و خیابان، کارتن خوابی و گور 
خوابی، کولبری، تبعیض جنسیتی، ستم ملی و 
مذهبی، کودع آزاری و حیوان آزاری، تخریب و 
ویرانی محیط زیست، جنگل خواری و کوه 
خواری، و ... صدها مصیبت دیگر که زاده نظام 
سرمایه ساالری و سود پرستی است، روبرو می 
باشد و سایه شوم نابرابری، فقر و فالکت و اختناق 

  .روز به روز فزونی می یابد

جامعه ای که هر گونه تشکل یابی در آن قدغن می 
باشد، جامعه ای که به خودی و غیرخودی، به 

درجه دوم و درجه سوم   شهروند درجه اول و
 .تقسیم شده است

  در چنین جامعه ای وقتی کارگران و فرزندان و
حامیان طبقه کارگر دست به اعتراض میزنند، 
بازداشت و زندانی می شوند، به اجبار پشت 
دوربین قرارشان می دهند تا علیه زندگی خود 
اعتراف کنند. وکیل کارگران خانم فرزانه زیالبی، 

  ... احضار و مورد تهدید قرار می گیرد و
آخر این چه جامعه ای است که اکثریت افراد 
جامعه زیر خط فقر باشند و تعداد اندکی در رفاه و 

 شادی؟

 !کارگران و هم سرنوشتان

مردادماه، قرار است تعدادی از  ٢١در روز 
تپه و حامیان و مدافعان کارگران  کارگران هفت
 !محاکمه شوند

اعتراض به این فضای پر از تهدید و ارعاب، 
وظیفه تمام کسانی است که مخالف هرگونه ستمی 

اطالعیه سندیکای کارگران نیشکر 

 هفت تپه

محاکمه  ۸۹مرداد ماه  ۲۱در  #نان_کار_آزادی
 !می شود

 

 !کارگران و مردم زحمتکش

همانطور که اطالع دارید بعد از بی حقوقی و 
تپه،  پایمال شدن حقوق کارگران نیشکر هفت

تپه، دست به  کارگران حق طلب در نیشکر هفت
اعتصاب زدند تا به این وسیله، صدای اعتراض 

امید که مشکل  خود را به گوش همه برسانند با این
 .آنها مرتفع شود

اما مسئولین و اشخاصی که بر سرنوشت میلیون 
ها انسان در ایران سایه انداخته اند، به جای پاسخ 
گویی و حل مشکالت کارگران، با ایجاد فضای 
رعب و وحشت، کارگران معترض را بازداشت و 

 .زندانی کردند

از کارگران بازداشت شده در جریان اعتصاب، 
همچنان اسماعیل بخشی در بازداشت می باشد و 
علی نجاتی فعال با داشتن مرخصی درمانی جهت 
مداوی بیماری قلبی ناشی از دوران 

میلیونی، فعال در  ١١١زندان،وسپردن وریقه 
بیرون از زندان می باشد، و همچنین چند نفر 
دیگر از حامیان کارگران از جمله سپیده قلیان به 
دلیل حمایت از کارگران هفت تپه همچنان در 

 .زندان می باشد

 بیدادگاه جمهوری اسالمی و ...
آزادی بی قید و شرط زندانیان انجام شده و در 
جریان است. در ایران از جانب کارگران  و 
سندیکاهای کارگری چون هفته تپه و فوالد و 
کارگران فصلی و ساختمان و سندیکای شرکت 
واحد و معلمان و بخشهای دیگر جامعه از قبیل 
کانون نویسندگان و وکال و بخشهای مختلف مردم 
آزادیخواه در سراسر ایران و ده ها اتحادیه در 
کشورهای مختلف اروپا و امریکای التین... همه 
ی این ها تالش های بزرگی در دفاع از زندانیان 
سیاسی کنونی است.  اما این هنوز کافی نیست. 
نیرویی که رژیم سرمایه داران را بیشتر می 
ترساند، اعتراض بخشهای دیگر طبقه کارگر 
است. حتی از نظر من اعتراض کارگران هفت 
تپه که رهبرانشان در زندان است در اولویت است 
و نتیجه خوبی خواهد داشت. اعتراضات کارگران 
فوالد وهفت تپه با چند هزار عضو، از طریق 
اعتصاب مثال یک روزه یا چند ساعته مکرر 
برای آزادی رهبران شان بسیار تاریر گذار 
وحیاتی است. برای هر تک کارگر هفت تپه 
اسماعیل بخشی و علی نجاتی یک رهبر و دوست 
و مدافع حقوقشان است. هیچ کارگری را در هفته 
تپه نمی شناسید با وجود تالش ضد کارگری دولت 
برای ایجاد تفرقه و تشتت میان کارگران، 
اسماعیل بخشی را رهبر خود نداند. اینگونه 
اعتراضات برای آزادی این زندانیان و دیگر 
زندانیان سیاسی از جانب طبقه کارگر در سراسر 
کشو ر ضامن آزادی بی قید و شرط این زندانیان 

 است. 

کمپین ها ی تا کنونی هم باید تشدید شود و 
گسترش یابد. باید در مقابل روند طوالنی کردن 
محاکمات ایستاد. زندانیانی که خواستشان زندگی 
بهتر و تامین معیشت و آزادی جامعه است باید بی 
قید و شرط آزاد شوند. بعالوه همین امروز سه 
نفر دیگر در خیابان معلم دستگیر شده اند. آزادی 
فوری این دستگیر شدگان هم در دستورکار طبقه 
کارگر و همه آزادیخواهان قرار گرفته است. 
آزادی بی قیدو شرط همه ی زندانیان سیاسی را 
مطلقا نباید درموردش کوتاه آمد و  تا آزادی همه 
ی آنها ما نباید از پای بنشینیم. ما نباید 
منتظرپروسه دادگاهی های مسخره و فرمایشی 
دستگاه فاسد قضایی باشیم. ما منتظر نتیجه دادگاه 
نیستیم. نتیجه ی ان از اول هم معلوم است. اگر ما 
دست از سرشان برداریم، محکومیت های 
طوالنی یا وریقه های سنگین این انسان ها را 
تهدید می کند. این ها از اول هم تصمیم شان را 
گرفته اند و اگر ما جلوشان را نگیریم. شش ماه 
در بازداشت نگه داشته و چند ماه هم پروسه 
محاکمه است و تهش هم معلوم است. ما نباید 
بگذاریم این پروسه دردناع ادامه یابد و احکام 
زندان و وریقه ی سنگین را به ان ها تحمیل کنند. 
هم اکنون تعدادی از این زندانیان اعتصاب غذا 
کرده و جانشان در خطر است. این عزیزان باید 
بدون قید وشرط ازاد شوند و به میان همکاران و 

 آمددوستان و خانوادهایشان برگردند.

طبقه کارگر، برخالف کليه 

طبقات فرودست در تاریخ 

پيشين جامعه بشری، 

نميتواند آزاد شود بی آنکه 

 کل بشریت را آزاد کند. 

از: یک دنیای بهتر، برنامه حزب 

 حکمتیست -کمونیست کارگری 

 کارگران جهان متحد شوید

 نامه های حمایتی از زندانیان هفت تپه
  حمایتهای بین المللی -حمایتهایی از ایران 

حساس ترین و شدیاد تاریان مارحالاه خاود رسایاده 
است. کارگران، معالاماان، دانشاجاویاان، جاواناان، 
نویسندگان، بازنشستگان و زنان و هر انساانای کاه 
خواهان شرایط انسانی برای زیستن است، به هیاچ 
وجه قصد کوتاه آمدن و دست برداشتن از ماباارزه 
نیستند و در مقابل نیز دولت و حکومت تمام تالش 
خود را از جمله اعمال فشار بر بازداشات شادگاان 
و زندانیان سیاسی، بکار گرفته اند تاا مااناع روناد 
رو به رشد و گسترش و قادرت گایاری ماباارزات 

  .شوند

مااحاابااوس کااردن فااعااالاایاان کااارگااری، مااعاالاامااان، 
دانشجویی، زنان و غیره با احکام طوالنی مدت و 

تپه و روز جهانی  نگه داشتن بازداشت شدگان هفت
کارگر و فعالین زنان و فعالین محیط زیست بارای 
ماه ها در بازداشت و زیر فشار و شاکاناجاه بارای 
اعتراف گیری و مساتاناد ساازی هاای احاتاماالای، 
آخرین تقاال بارای باه عاقاب رانادن جاناباش هاای 

  .اعتراضی در سطح جامعه است

باید این حربه را با براه انداختن اعتراضات وسیاع 
و سراسری خنثی سااخات و باازداشات شادگاان و 
زندانیان سیاسی مارباوط باه هار عارصاه ای، از 
کارگری گرفته تا زنان و آزادیخواهان و باراباری 
طلبان را از زیار فشاار رهاا کارد و باه آغاوش 

  .جامعه برگرداند

شادگاان و  های بازداشت ضرورت دارد که خانواده
زندانیان در این مبارزه پیش قدم و جلودار شوند و 
همه کارگران، معلمان، دانشجویان و دیگار باخاش 

  .ها و تشکلهای آنان به آن بپیوندند

 

 انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه 

٢٨٨٠٨٢ 

ولی واقعیت خالف انتظار آنان رخ می ناماایااناد و 
نمایی از امید و سرشاری و عزم  تاوده ای بارای 
رسیدن به شرایط زندگی انسانی و در عایان حاال 
زبونی و درماانادگای سارکاوباگاران را در بارابار 

  .چشمان همه گذاشته است

بازداشت گسترده ده ها نفر از کارگران هفت تپه و 
فوالد اهواز نمونه ای از نهایت درجه سرکوبگری 
در پاسخ به اعتصابات و اعتراضات قادرتاماناد آن 
دو مرکز کارگری و پیوندی بود کاه در  ساراسار 
جامعه با آنها شکل گرفاتاه باود، کاه ساراسایاماگای 
مقامات و مسولین دولتی و حکومتای بارای یاافاتان 

آزادی » راهی جهات عاقاب نشایانای آباروماناداناه  
، بی حاصل باودن سارکاوب در « بازداشت شدگان

مقابال اراده قاوی کاارگاران و باقایاه باخاش هاای 
معترض برای رسیدن به مطالبات را با شفافیات و 
وضوح به ناماایاش در آورد، اگار چاه اسامااعایال 
بخشی و سپیده قلیان را زیر شکنجه برای اعتاراف 
گیری و مستند ساازی طارح رساوای ماوساوم باه 
طرح سوخته قرار دادند و آن هم با باه راه افاتاادن 

  .اعتراضات وسیع توده ای به ضد خودش بدل شد

حمله به بارگازار کانانادگاان ماراسام روز جاهاانای 
نفر باا  ٠١کارگر مقابل مجلس و بازداشت بیش از 

توسل به وحشیگری و ضرب شتم، تاکارار هاماان 
سرکوبگری توام با دساتاپااچاگای سارکاوباگاران و 
مقامات دولتی و حکومتی بود که پیشتر در جریاان 
اعتصابات کارگران هفت تپه و فوالد اهواز نمایان 
شد، باطاوری کاه ایان باار فاالحات پایاشاه ر ایاس 
کمیسیون امنیت ملی مجلاس بارای پایاشاگایاری از 
گسترش اعتراضات، خواهان آزادی فاوری و بای 
قید و شرط بازداشت شدگان روز جاهاانای کاارگار 

 .شد

تقابل جنبش کارگری و دیگر جنبش های اجتماعای 
که حاال در پیوند مستحکمی با همدیگر قرار گرفته 
اند با دساتاگااه هاای سارکاوباگار باه جادی تاریان،  

انجمن صنفی ”بیانیه حمایتی 

در “ کارگران برق و فلزکار کرمانشا

همبستگی با زندانیان سیاسی و 

 تپه و فوالداهواز  کارگران هفت

 

با همبستگی سراسری و قدرتماناداناه از زنادانایاان 
  .سیاسی دفاع کنیم

چااهاال سااال اساات کااه دسااتااگاااه هااای ساارکااوبااگاار 
حکومتی در برابر مطالبات سیاسی، اقاتاصاادی و 
اجتماعی کارگران، معلاماان، دانشاجاویاان، زناان، 
جوانان و همه آزادیخواهان و براباری طالاباان، باا 
سرکوب و بازداشت، شاکاناجاه و زنادان و غایاره 

  .مقابله می کنند

ایان سارکاوباگاری هاای بای حاد و حصار ناه از 
سرقدرتمندی، بالاکاه نشااناه درماانادگای نااشای از 
بحران هایی است که از بالفاصله پس از به قدرت 
رسیادن باه هاماراه آورده و ماتاارار از آن، تاوان 
برآورده نمودن هیچ حداقلای از خاواساتاهاای هایاچ 
یک از بخش های مطالبه گر و معترض جامعه را 

  . اند از خود  سلب نموده

اما امروز مطالبات توده ای ریشه ای تر و عامایاق 
تر و مبارزات و اعتراضاات نایاز کاه باه تاباع آن 
جدی تار گساتارده تار و قادرتامانادتار شاده اسات، 
دستگاه های سرکوبگر همچنان تمام تاالاشاشاان را 
به کار می گیرند تا بتوانند اعتراضات را ماهاار و 
جامعه را از مطاالاباه گاری روز افازون و بادون 

  .تخفیف خود نا امید و سرخورده کنند

https://www.facebook.com/hashtag/%D9%86%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1_%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF_%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF_?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%86%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C_%D8%AD%D9%82_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA_?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%86%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%A7%D8%B1_%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C?source=feed_text&epa=HASHTAG
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 .صدور احکام زندان قرار دارند

باید در مقابل این همه سرکوب و بی حقوقی ایستاد 
و ایاان ماایزان از تااوحش و تعاارض را عقااب زد. 
بایاااااست باااااا اعاااااتراض باااااه تاااااداوم بازداشااااات 
دستگیرشدگان روز جهانی کارگر نهادهای امنیتای 

 .را وادار به آزادی این دوستان نما یم

اتحادیااااه آزاد کااااارگران ایااااران دساااات تماماااای 
دانشجویان و متحدین جنبش کارگری را به گرمای 
ماای فااشارد و بااه تمااامی کااارگران و تااشکل هااای 
کارگری فراخوان می دهد تا با تاشدید اعتراضاات 
خااویش نااسبت بااه ادامااه بازداشاات ایاان دوسااتان، 
صدای آنها را بیشتر و قوی تر باه جامعاه برساانیم 
و از تمااامی نهادهااای بیاان المللاای و اتحادیااه هااای 
کااارگری در سااطح جهااان ماای خااواهیم تااا بااه هاار 
طریق ممکن به ادامه بازداشت این دستگیرشادگان 

 .اعتراض نمایند

 
زنااده باااد اتحاااد دانااشجویان، کااارگران، معلمااان و 

 بازنشستگان

 

 اتحادیه آزاد کارگران ایران

 ٢٨خرداد  ١۴

آحاااد مااردم را شااکل داده اسااات و دانااشجویان و 
نویسندگان و فعالین عرصه های مختلاف اجتماعای 
بااه حااق در کنااار کااارگران قاارار گرفتااه و بدیهاای 

 .ترین نیازهای انسانی شان را مطالبه می کنند

 
 ...کارگران و همسرنوشتان

عاطفاااه رنگریاااز، کیاااوان صااامیمی، نااادا نااااجی و 
مرضیه امیری با قرار گرفتن در کنار ما کارگران 
و دفاااع از خواساات و مطالبااات اکثریاات جامعااه، 
شرافت جامعه را نمایندگی کرده اند. داناشجویان و 
فعااالین اجتماااعی همااواره بااا اتحاااد و حمایاات از 
کارگران بخشی از تاالش و مباارزه علیاه سارمایه 
داران و چپاولگران دسترنج ماا کاارگران باوده اناد 
و به همیان جهات ماورد دساتگیری و زنادان قارار 
گرفته اند. ده ها سال است که کارگران در سراسر 
جهان روز جهانی کاارگر را گرامای میدارناد و باا 
برپایی اعتراضات و تظاهرات باه طارح مطالباات 
خویش اقدام میکنند اما در ایران هماواره کاارگران 
بخاطر گرامیداشت این روز ماورد وحاشیانه تریان 
ساارکوب هااا قاارار میگیرنااد و دسااتگیر و زنداناای 
میشوند و در روز جهانی کارگر امسال نایز قریاب 
بااااه پنجاااااه نفاااار از کااااارگران و دانااااشجویان و 
بازنشستگان دستگیر شده و هم اکنون برای همگای 
آنها پرونده قضا ی در جریاان اسات و در معارض 

جرم این افراد تنها و تنهاا شارکت در مراسام روز 
جهانی کارگر و اعتراض به فقار و فالکات تحمیال 
شااده بااه اکثریاات جامعااه اساات. مگاار کااارگران و 
بازنشستگان و دانشجویان شرکت کننده در مراسام 
روز جهانی کارگر چه جرمی مرتکب شده اناد کاه 
 این چنین باید مورد برخورد قهرآمیز قرار گیرند؟

فرزندان ما کاارگران کاه اکناون در داناشگاه هاا و 
مدارس مشغول به تحصیل اند بخشی از یک طبقاه 
ا تحاات ت ریاار  عظیاام اجتماااعی هااستند کااه مااستقیما
تمامی بی حقوقی های تحمیل شده به ما قرار دارند 
و تنها افق و دورنمایی که برایاشان متاصور اسات 

 .گرفتار شدن در گرداب فقر و بیکاری است

مافیای رروت و قدرت تمامی رروتهاای جامعاه کاه 
دسااترنج مااستقیم مااا کااارگران اساات را از طریااق 
اختالس هاای کاالن و رانتخاواری ساازمانیافته در 
اختیار گرفتاه و از ساوی دیگار باا تحمیال تاورم و 
گرانی و دساتمزدهای چنادین برابار زیار خاط فقار 
عمالا کشور را به سوی فروپاشی اقتصادی جامعاه 
پیااش ماای باارد و تمااامی زیرساااختهای تولیاادی و 
صاانعتی را بااا واگااذاری بااه مافیااای خصوصاای بااه 

 .ورطه نابودی کشانده است

در چنیااان شااارایطی، سااایاهی و تبااااهی  زنااادگی، 
تااصویر و دورنمااای میلیونهااا نفاار از کااارگران و 

بیانیه در اعتراض به تداوم 

بازداشت دستگیرشدگان روز 

 جهانی کارگر

 اتحادیه آزاد کارگران ایران

 

٢۴ June ١١٢٢        

بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در اعتراض باه 
 تداوم بازداشت دستگیرشدگان روز جهانی کارگر

عاطفااه رنگریااز، ناادا ناااجی، مرضاایه اماایری و 
کیااااوان صاااامیمی کااااه همااااراه بااااا کااااارگران و 
بازنشاااستگان در تجماااع مقابااال مجلاااس در روز 
یااااازدهم اردیبهااااشت دسااااتگیر شاااادند هنااااوز در 
بازداشاات بااه ساار میبرنااد. قاارار بازداشاات کیااوان 
صمیمی و مرضیه امیری را یکماه تمدید کرده اناد 
و بازپرس پرونده به بهانه های واهی قرار کفالات 
عاطفه رنگریز را نمی پذیرد و وضعیت ندا ناجای 

 .هم در ابهام قرار دارد

هر ععساار فعاالاارداع ااان عی ااراعن اافناع اا یع ف  ااا 
نست.ععال  عبفعن  هارععالاانا ععقضر یعبریعانا عشا 

عافع عهاااا  نیعنعااااضر عیس ا شر تشاااافهتت ن ا
عبااامعار ااااععرمااا عف یعهااارف فعبااارع هم ااااعف یهااار
نعهرمرتعنم  عیعم نرمع عع تعم رهممعهسع اع ...ع

 .ن اعاهفستععمرمیع انفا

عبریانشااااااعی عم اااااارا عنی عا  اااااافز عطااااااف، هر ععنی
یاعافعع۴یف یترهر یتهاارف فعنمااسرازعه اا یع

شراعبمعشاتعافعی اناعضفبع عشع ععب ا ازعبفخی
ع سااااا ب ع  عا ا عشاااااا  عراااااا  عنعاااااضر ععهر  ن ااااااا

ع ضااا عراااسمیعخطف ااار عافع عبااار ی اااشف مت ر 
نععصربعغذنع ع  ریم اعهمکع یششیعهاسع ا.عبامع
ن اعاهفستزعن شر عی اناعان شر  راعمع اعر بشع

ینا عفنعهاا عبر اااععهاارف ف عهمناا اعیر الت ااس ا

 .نضرامعهفا

ععااارفع ععرف اااکع عفا ااااع اااانف  عهااامعافعن ااااعا ف 
ناا اع عناافن ععبااس رف اعهااسر یعهاامعضااف فتعبی

ه  ااازعنماارعع مر ااتعنیعاالاارداعافب اااعفنعاف عمی
ان  اعاق قرًعنمعه  اع عنیعهررع غریعه  اا.ع رسا عع می

ن  ستعهمعبمعهفعف شیعهمعمقاا فعبرشااع عهی  امع
ن انی عباامعی ااان  راعفنععهف   اامععالاافدع عاساات

 ....بفن ع رهم تع ین،عه ا

 ااعیعقعاااعی ااان  راعشافع  شااشع مفاامعنیعطااف،ع
هر عغ فس رساایع عغاا ف تعنساات.عشااش رمععهمب ااا 

هارع م  امعمسع اشاا عا  افععینسمرع اتبخشیع عا 
بامعه اارفزعاساعش عخاا اعماارععرفبامعمااف ع ربر فن اامع
یشرهفختیمر یعافعی ااناعفنعانف ا .عنیعن ااعف ع
عبااافن ع سااا عراااراع عساااالمتعن ااااع   فن ااایعمااار

 .هرعمب ر ع نقالیعانفاعبریانشعی

نساامرع اعبخااشیعهاامععاارعهم اااعن ااامر ع  ااشعی اافع
شش رمعب ازعنمف یعافع سعر معم رهممعبارعنعهرمارتع
بس رفعس    یعنستاعیعفیت ررعیعافعن ااعسااع ع
سااراعبااردعباارعنعهرماارتعمااشربهیعافعن  ااراعاسااع ر ع
قااضر یع فاعاارفع مااا .ععالاااناع اارمالف  عا  ااف عنیع

عیهستت عی ف  تمفیتاااااا داععهااااارف فنا ع  ع ااااام
هر عباااریعقاااضر یعم نره اااا.ععهمیماااراعبااارع ف  اااا 

عی ااان یع اامعاقااطعباارع یم مااات ب بیزعمالفاا عمباارفین
خطفعنخفنجعف بف ستعهمعمسئ ر اعی اناعنراری ع

اه ااعهفععنشعفنعبمعن ع میعافمراعع م فعنسعخ ن ی
شا اععف یعاهفستعمالفمراعی ان یعبف اع عبف اعفعمی

 عمالفمراعرا ا عافعه رفععبا زعبهاشعیزعق ابف زع

 .ش  اعمفان یع ...عبمعی اناعهش ا عمی

ینا عنیعنع را اامع یناعهمن ااراعافععرالساافتع   #
هااار عع باااسعنساااتع ععرمان ااامعافعمرااار فتعدت

نرق هشعقفنفانا عشا اعنیع اعس ع اف  اعم ماا ع
ا  فععض عن اعنع را معه عبمعانا ر عن اضرفعشاا ع

ن  ااکعی ااان یعنسااتع عباافن ععع عمااف  عم مااا عهاا 

هار عم سفایععهسع  زعبریعه عنخعالارتعهه مزعفقربت
  ف اا.عن ااععهر عشخاصیعباردعمیع اسربعع ععاس  م

ن عنسااتعهاامعباارعهاافععف ناعمال اا بع ععشفنفشاا  ا 
شا اع عنیعقاضرععم جعقف ع عقم عنیعسافع فاعامعمی

مطفاا بعاسااع ر عساافه بعهاا عنساات.عنماارعبااردخف ع
برفع عبفن عهم اشمعبر ااع قطامع ر ار یعبافعن ااعع کع

 .نفخمعبرطاع ذنشت

با هیعنستعه چعهسیع امعمراریعنساتع ع امعم ا ع
ع فنعنیعا  ف عب  فا.عنمرعن افع « قاهفاا»همع  ن

هااا،عنیعهاافع قااا ع نقالاارًععر  ف ااذنف عنسااتزعن اااع
بااا اعاااار عنیع قاا نعی ااان  راعااارف عنیع « قااا»

 .مفن ع عم نضالشرازعفن عبمعرر یع خ نهاعبفا

ب ف اعنیعی اناعافصتع عمرراع قاعبفن عهممعمرع
عبفنبفعبافن ع  ار یعهامعنسا فع مه رستزعنمرعافصتن

ن ازعنیعنععصربعغذنعفعاشمعبافعع اشععن سفنا عشا 
هااار عسااا   اعهاااسع اع ااارععناعااارا ع عی ااافعبریر  ی

  فن ااایع عبالعشف سااایعم ااااعخااا ف عف ن اااشراعفنع
راا ازعااافنه ع  ااست.ع ساا عبقاارع عسااالمتعن اااععمی

افعن ااعا ف ععارفع  –ی ان  راعمهمعف اعن ر  تعمارع

 .نستع- ععرف ک

  ر عی اناعبفن ع رهم تعهم اشمعن اا اعهارفهفاع
فنعبرعه عانشعماعنیعقط عنفعبرطعی ان یعبرعب ف اع ع

ششااسعاعف   اامع ععانشااع شععاارعافه عماا ی  ع  م
عن اااااع نخعااااال، عنی ع شاااای عنماااار عغاااا ف . ن ااااانی ع 

هرفهفاهر عقا میزعنسعهال ع عماف ععااف ریع ع

 :بیانیه سندیکای نقاشان البرز
 

 ع مر ااتعنیعی ااان  راعس رساایزع  ریم اااععی راا ف 

 !هر ععکعناعرا عبمعه عنستعنعصراع فقم

عبرشاش هشع عساراععبارعا ع۶۹سراع عع۶۹مار ن بارع ذفن
نشعا ع قطاامععطساایعب ا اااعهاامععسفنساافعهمبااسع ی

ر بشعهرف ف عن فناعفنعبفن عهم شمععغ  فعانا ااع
 ع   اع ش ااعااصاعرا اا عنیععارف  عس رسایع ع

 .نرعمرعیعن اعهش فعب ا ا

ن اععغ  فعاضرزعهمیماراعنربعامعبافن ع رهم اتعبامع
مال ر عافعر ستعس ر ع ذنشعاعهفعع فهیعبا اعهامع

 «ر باشعهارف ف » ع « ربیععششا»بمع  عیعبمع
ماافعبطعبرشااا.عب ااربفن اععر اابع  ااستعهاامعنمااف یع

هر عسافه بعفنعنیعسافعععف اعا ف ع شیعنیعسخت
عنیععمی عمالفماااااراز ععااااار عان اااااشر  را عنی  اااااذفن   د

ن عخ یساااعراع عهفاساااعراععااارععهر عافااامعبریانشااات
عهاافنازعنیعاالاارداعهاارف ف ععاارعاالاارداعی اارازعنیع

  رفنا.ع ق قعارًعع رم راعم  اطعی استععارعف ی رمام
ن ع مر اا عهامعماشم اعن ااعب ا فع ععهمعه چع ا ی 

بب اهرع ش ا.عبرعن   راعبافن عر باشعهارف ف زعبامع

 .عفعب ا ع  ژ عن اعم جعسفه بعسهم  ا

نمرعافستعافعن  اعشفن طیعهمع  ریم اعب اشعف اع
ن ااسرر ع عنع ااراعافعصااس ،ع مر ااتعنیعی ااان  راع

مختلف از سندیکا و اتحادیه و حزب و... ناه تاناهاا 
جرم نیست بلکه از حقوق اولیه اجتماعی ماست و 
باید برسمیت شناخته شود. در پایان ضامان ایاناکاه 

هاای تشاکایال  خواهان مختومه شدن تمامی پاروناده
شده برای کارگران، فعالین کارگری و افرادی کاه 
به اتهام سیاسی در مراجع قضاایای کشاور بادلایال 

های کارگری و انسانی بازداشات هساتاناد ،  فعالیت
هستیم و خواستار آزادی بدون قید و شرط تاماامای 

 باشیم. زندانیان دربند می

  

 عثمان اسماعیلی-٢
  
 کاوه حکیمی-١
  
 سید علی حسینی-3
  
 نجیبه صالح زاده-۴
  
 یدی صمدی-٠
  

 اقبال ) عمر ( شبانی-۹
  

 واله زمانی-۹
  
 فردین میرکی-٨
  
 محمود صالحی-٢

التحصیلی که با هازاران امایاد و آرزو  جوان فارغ
درس و دانشگاهاش را باه پاایاان رسااناده و حاال 

اناد  بیکار است، کارگری که از کار اخراجش کرده
ها حقوق بخور و نمیارش را باه  یا کارگری که ماه

ای کاه حاقاوق  اناد و یاا باازنشاساتاه گروگان گرفتاه
دهادز چاه  اش را نامای اش کفاف زندگی بازنشستگی

دلیل منطقای بارای اعاتاراض ناکاردن دارناد؟ آیاا 
گر بود و زاناو زد کاه چاه هاناگاام  توان نظاره می

شود؟ چرا طبقه کاارگار  شان کامال نابود می زندگی
هاای مساتاقال صانافای، سایااسای،  نبایستی ساازماان

فرهنگی و... خود را نداشته باشد؟ این در حالی که 
درصد از جمعیات کشاور را تشاکایال  ۷١بیش از 

داران آزاد  دهادز چارا کاارفارماااهاا و سارماایاه مای
شاان اناواع و اقساام  هستند بارای دفااع از ماناافاع

ها را از اصناف و اتاحاادیاه و حازب و...  سازمان
ای از برخوردهای امنیتی  بدون هیچ ترس و واهمه

و قضایی بدون هیچ مانع حقوقی و قانونی تشاکایال 
دهاانااد؟ چاارا ایاان اقاادامااات باارای کااارفاارماااهااا و  

داران آزاد است؟ اما برای کاارگاران جارم  سرمایه
اش؟ ماا طاباقاه کاارگار  است؟ آن هم از نوع امنیتی

یاابای بارای دفااع از ماناافاع  بایستی امار ساازماان
مان و... چاون  طبقاتی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی

اکسیژن برای زنده ماندن تلقی کانایام و بارای ایان 
ی  هااای مسااتااحااکااماای باارداریاام. مااا ادامااه ماهاام گااام

بازداشت کارگران و فعاالایان کاارگاری ماذکاور و 
صدور حکم سه ماه زندان برای عثمان اسماعایالای 

دانیم و بر این باوریام اعاتاراض و  را ناعادالنه می
اعتصاب برای دفاع از منافع و سیاانات از حاقاوق 

های مستقال  اجتماعی طبقه کارگر در قالب سازمان

برند و تاعاداد دیاگاری نایاز در  در زندان بسر می
همین رابطه که در بازداشت بودند با تودیع ورایاقاه 
بایاارون از زناادان در انااتااظااار باارگاازاری جاالااسااه 
دادگاهی هستند. در شرایطی کاه ایان کاارگاران و 
تعداد دیگری از فعالین کارگری بخاطر اعاتاراض 

هاا بسار  در زنادان  هاای اجاتامااعای حاقاوقای به بای
برند، که آمار رسمی خبار از رشاد اقاتاصاادی  می

دهااد و گااراناای و تااورم  مااناافاای پاانااج درصااد ماای
کمرشکن کاالهای اسااسای، سار تایاتار سافاره بای 

گااه فاقار و  رونق کارگاران شاده، جااماعاه جاوالن
بیکاری است و دهها و صدهاا مشاکال و ماعاضال 

هاای  اجتماعی ناشی از ایان شارایاط گاریاباان تاوده
مردم زحمتکش را گرفته است. کجاست تاماهایادات 

های دولت برای کاهش دردها و آالم طبقه  و برنامه
کارگر؟ کادام شارایاط را بارای باهاباود زیسات و 

اند؟ ماگار غایار از  معیشت طبقه کارگر مهیا کرده
این بوده که دولت خود بعنوان بزرگترین کارفارماا 

هاای  همراه و همسو با دیگر کارفرمایاان و تشاکال
فاارمااایشاای کااارگااران، دسااتااماازدهااای حاادودا یااک 
میلیون و پانصد هزار تاوماانای، کاه ماعاناایای جاز 
نابودی زندگی و معیشت کارگران ندارد، را تعیین 

توان انکار کرد و از ناقاش دولات  کردند؟ مگر می
هاای  حقوقای در کنار دیگر کارفرماها در اعمال بی

هاای حاقاوقای و  از کاهش ساطاح حاماایات  گسترده
ربات سازی روابط کار، تشاکال  رفاهی گرفته تا بی

هاای  زدایی و کاهش سطح دستمزدها که از ماولافاه
نئولیبرالی بازار کار جهانی است، سخنی ناگافات؟ 

ی چه اساس و منطق و قانونی اعتراض باه  بر پایه
چنین وضعیت اسفباری بایستی جارم تالاقای شاود؟ 

ز کمپین آزادی حمایت ا

  دستگیرشدگان هفت تپه

  ١١٢٢, ٢دوشنبه, ژو یه 

ما امضاء کنندگان زیر ضمن حاماایات از کاماپایان 
تپه و زندانیان ترقیاخاواه  های هفت آزادی بازداشتی

اعالم می داریام کاه باازداشات و پاروناده ساازی 
برای کاارگاران و فاعاالایان کاارگاری مارتاباط باا 
اعتراضات سال گذشته مجتمع نیشکر هفت تپه را 

 محکوم می کنیم.

 کارگران و مردم زحمتکش ایران!

همان گونه که مطالاع هساتایام کاارگاران ماجاتاماع  
تپه باارهاا بارای احاقااق حاقاوق خاود  نیشکر هفت
هاا،  هاایشاان در دیاگار کاارگااه ای طبقاه همچون هم
هااا و ماراکااز تاولاایادی ایاران، اقادام بااه  کاارخاااناه

های اعتراضی کارده باودناد کاه اوج آن باه  تجمع
اعتراض و اعتصاب خیابانی در شهار شاوش کاه 

گارددز در  چندین روز باه طاول اناجاامایاد، بارمای
نتیجه این اعتراضات تعدادی از کاارگاران شااغال 
این کارخانه و تنی چند از فعالین کارگری مرتاباط 
با آن، بازداشت شدند که با وجود گاذشات چانادیان 
ماه از بازداشت این افراد ) امیر امیرقالای، ساانااز 

فارد ،  الهیاری، سپیده قلیان، امیر حسایان ماحامادی
اسماعیل بخشی و علی نجاتی ( کماکان، بالتکلیف 
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فعالیت های صورت گرفته توسط اسماعیل بخشی 
نماینده کارگران و سایر بازداشت شدگان که در 
حمایت از کارگران قلم رانده اند و اکنون 
بالتکلیف در زندان هستند نه تنها جرم نیست بلکه 
به دلیل حمایت از کارگران ارزش می باشد و 
طبیعی است که به حمایت از هم طبقه ای های 
خود برآیند. اما به دلیل هراس از فریاد حق طلبی 
کارگران، معلمان، بازنشستگان و سایر 

قضایی بجای مقابله با  -مزدبگیران، دستگاه امنیتی
دزدان و اختالس گران  سرمایه های ملی، 
مذبوحانه فشار بر کارگران و معلمان پیشرو و 

 .حامیان کارگران را افزایش داده اند

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی 
تهران و حومه نگرانی خود را از ادامه اعتصاب 
غذای امیرحسین محمدی فرد اعالم می کند و 
مسولیت هر اتفاق ناگواری در ادامه اعتصاب 

قضایی می  -غذای وی را متوجه دستگاه امنیتی
داند. همچنین همگی بازداشت شدگان باید فوری و 
بی قید و شرط آزاد گردند و تعقب قضایی از آنان 
و علی نجاتی عضو سندیکای کارگران نیشکر 
هفت تپه و عسل محمدی که در همین ارتباط به 
قید ضمانت آزاد هستند باید متوقف شود. سندیکا 
از ارتباطات کارگری خود در سطح ایران و 

 .جهان برای حمایت آنان استفاده خواهد کرد

 سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 زنده باد همبستگی کارگران
 

 :رونوشت
 )ILO( سازمان جهانی کار️▫
 سندیکاها و اتحادیه های سایر نقاط جهان️▫

قضایی کماکان احضار کارگران -نیروهای امنیتی
معترض به دادگاه را در دستور کار دارند و تعداد 
زیادی از کارگران را احضار و تهدید کردند و 
اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران با 
گذشت بیش از شش ماه از بازداشت، همچنان 

 .بالتکلیف در زندان اوین محبوس است

قضایی بر -عالوه بر ایجاد فشار نهادهای امنیتی
کارگران، بخشی از حامیان طبقه کارگر که اخبار 
اعتصاب را پوشش و در حمایت از کارگران قلم 
می راندند نیز در جریان اعتصاب و پس از آن 
بازداشت شدند. برای ارعاب بیشتر کارگران و کل 
طبقه کارگر که از اعتصاب آنان حمایت می 
کردند، بر خالف قانون و رویه جاری قضایی با 
وجود اینکه حدود پنج ماه است بازجویی شان 
خاتمه یافته و می بایست با ضمانت متناسب آزاد 
شوند اما همچنان چهار تن از آنان بالتکلیف در 

 .زندان نگه داشته شده اند

سپیده قلیان، ساناز الهیاری، امیرحسین محمدی  
فرد و امیر امیرقلی که در حمایت از کارگران 
هفت تپه  قلم می راندند بیش از شش ماه است 
بالتکلیف در زندان هستند. ساناز الهیاری و 
همسرش امیرحسین محمدی فرد در اعتراض به 
تداوم بازداشت موقت خود و دیگر بازداشت 
شدگان، که بدون توجیه قضایی زندانی هستند، 
اعتصاب غذا کرده اند. ساناز الهیاری به دلیل 
ضعف شدید جسمانی بارها به درمانگاه زندان 
منتقل شد و با اصرار همسرش و خانواده 
خوشبختانه پس از دوازده روز دست از اعتصاب 
غذا کشید و امیرحسین محمدی فرد در پانزدهمین 
روز اعتصاب غذا قرار دارد و نگرانی های جدی 

 .در مورد وضعیت جسمانی وی وجود دارد

اسماعیل بخشی و حامیان 

بازداشتی اعتراضات کارگران 

 هفت تپه را آزاد کنید 

کارگران نیشکر هفت تپه به دلیل    ٢۷سال 
مطالبات عقب افتاده از جمله، تاخیر چند ماهه 
دستمزد، خصوصی سازی، عدم بازنگری طرح 
طبقه بندی مشاغل، عدم برخورداری از امنیت 
شغلی و غیره دست به اعتراض و اعتصاب زدند. 
این اعتراضات به دلیل بی توجهی مدیران شرکت 
و مسئولین دولتی از سوی کارگران افزایش یافت 
و حدود یک ماه کارگران بصورت راهپیمایی در 
سطح شهر در مقابل فرمانداری شهر شوش فریاد 
حق خواهی سردادند. این اعتراضات به دلیل 
همبستگی کارگران و خانواده های شان، سایر 
اقشار و حمایت طبقه کارگر ایران و اتحادیه های 

-کارگری جهانی بی نظیر بود. نهادهای امنیتی
قضایی از  ترس فراگیر شدن و گسترده تر شدن 
اعتراضات و اعتصابات و سرایت آن به بخش 
های دیگر کارگری با شدت هرچه بیشتر 

 .اعتراضات و اعتصابات را سرکوب کرد

اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تپه و 
کارگران پیشرو توسط نیروهای امنیتی بازداشت 
شدند. با فشار بر کارگران و تشکیل پرونده 
قضایی برای کارگران و بازجویی و ارعاب آنان 
اعتصاب خاتمه یافت.با گذشت حدود هشت ماه از 
اعتصاب، به دلیل عدم برآورده شدن مطالبات 
کارگران و هراس از موج تازه اعتراضات، 

کمیته پیگیری ایجاد ”بیانیه حمایتی 

در “ های کارگری ایران تشکل

 همبستگی با کمپین 

 

حمایااات و دفااااع از کمپیااان آزادی کاااارگران  ️⭕
زندانی نیشکر هفت تپه، حمایت از هویات مطالباه 

 .گری تمام کارگران ایران است

جنباش مطالبااتی کاارگران هفات تپاه باا زنداناای ️⭕
کااردن "اسااماعیل بخااشی ، سااپیده قلیااان ، ساااناز 
الهیاری، امیر امیر قلی، امیر حسین محمدی فرد" 

 .پایان نخواهد یافت

تجربااه چناادین ساااله مبااارزات صاانفی کااارگران ️⭕
بخش های مختلف در ایران نشان مای دهاد هرچاه 
سرکوب  اعتصابات واعتراضاات واختنااق شاکلی 
خاشن تاار بااه خااود گرفتااه ، بااه همااان ماایزان رشااد 
آگااااهی کاااارگران از وضاااعیت شاااغلی وحقوقااای 
خودشان وبه تناسب آن مطالبه گری وحق خواهای 

 .آنان بیشتر شده است

اگر قوه قضا یه باا تکرارمکارر اتهاماات واهای ️⭕
به کارگران هفت تپه و دیگر فعالین بازداشت شاده 
و فعالین و رهبرانی پیشرو چون "اسماعیل بخشی 
وبااا تعقیااب قااضایی علیااه فعااالینی از جملااه علاای 
نجاتی، وعسل محمدی درصدد زهار چاشم گرفتان 
ویا پیچیدن تومار اعتراضات کارگران است، بایاد 
اعالم کرد زندان وبازداشات، تنهاا وقفاه ای کوتااه 

 .در روند این حق خواهی ایجاد خواهدکرد

کارگران با علم باه ایان واقعیات کاه درد هماه آنهاا 
مشترع و در راه خواستهای خود چیزی بارای از 
دست دادن ندارناد هار روز بهام پیوساتگی واتحااد 
برای بدست آوردن خواسته هایشان پر رنگ تر و 

 .مصمم تر گام بر خواهند داشت

بازداشااات شااادگان هفااات تپاااه بااادون هیاااچ قیاااد  ️♦
وشاااروطی بایاااد آزاد شاااوند ایااان خواسااات تماااام 
کارگران وطبقه کارگر ایران است ، آنها ناه برهام 
زننده امنیت اجتماعی بوده اند وناه در تباانی علیاه 
نظام و دیگر اتهامات قید شده در احکام شان نقشی 
داشته اند و هار گاز ماستحق چنیان احکاام ظالماناه 
ای نیستند آنان خواهاان حقاوق اجتمااعی و صانفی 

 . خود ودیگر همکارانشان هستند

اعااتراض و خواساات و مطالبااه آنااان ، همانااا عیاان 
خواسااته هااای مااا کااارگران اساات . آنهااا صاادای 
اعتراض همه ما کارگران هستند  . بازداشات آنهاا 
و دیگر کارگران معترض، هیچ ماشکلی را بارای 

 .دولت حل نخواهد کرد

 :ما کارگران بر این اعتقادیم و اعالم می کنیم  

تا تحقاق مطالباات خاود و تاامین رفااه اجتمااعی و 
زنادگی شایاسته اناسانی باه اعتراضاات ماان اداماه 

  .خواهیم داد

اگر دولت و حافظان سارمایه داری بارای حفاظ ️⭕
و تااداوم " سااودهای افااسانه ای ، اختااالس هااا ، 
دزدی و غااارت و چپاااول از دسااترنج کااارگران 
وزحمتکشان تالش می کنند ما کارگران نیز بارای 
آزادی و تامین رفاه ، از خواسات آزادی تاشکل و 
آزادی اعتراض و کلیه حقوق شایسته انسانی خاود 

 ...کوتاه نخواهیم آمد

کمیته پیگیری، از کمپین آزادی زندانیان هفات تپاه 
حمایت می کند و خواهاان آزادی تماامی کاارگران 
وفعاااالین زنااادانی و برچیااادن احکاااام قاااضایی از 

 .پرونده دیگر فعالین کارگری و سیاسی است

 

 کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری ایران
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 از سایت های زیر دیدن کنید

سپیده قلیاان ، عالای ناجااتای و عسال ماحامادی و 
بازداشت شدگان روز جهانای کاارگار نادا نااجای، 
عاطفه رنگریز و آنیشا اسدالهی را خاواساتااریام و 
عواقب ناشی از هر نوع اتفاق ناگاواری را بارای 
این عزیزان متوجه مقامات قضاایای و امانایاتای و 
مسئولین زندانها میدانایام و در پاایاان ضامان ارج 
نهادن و احترام به تصمیم ایان عازیازان در اداماه 
اعتصاب غذای خود تا رسیدن به خواسته هاایشاان 
از این رفقای گرانقادر تاقااضاامانادیام بارای تاداوم 
مبازره خود که تا این لحظه صدایشان برای طباقاه 
کارگر ایران و جهان رساتر شده خاواساتااریام کاه 
اعتصاب غذای خود را پایان دهند و تااب و تاوان 
خود را در ادامه هر چاه هاماوارتار کاردن مسایار 
مبارزه طبقاتی تا رسیدن به دنایاای آزاد و بارابار 

 .قرار دهند

 

جمع کثیری از کارگران و فعالین کارگری سنندج 
 و خانواده هایشان 

7/5/98 

اما همچنان امیر حسین محمدی فارد در بایاسات و 
ششمین روز اعتصااب غاذایاش دچاار افات شادیاد 
فشار خون و سرگیجه شده و چندین بار نیز تاوساط 
همبندیهایش به بهداری اوین منتاقال شاده اسات کاه 
پزشکی بهداری هشدار جدی و احتمال خاوناریازی 

 .داخلی را داده است

از طرفی سپیده قلیان که از یاکام مارداد دسات باه 
اعتصاب غذا زده است در پای وخاامات وضافایات 

 .جسمانی بیهوش و به بهداری منتقل گردیده است

استقامت و عظم استوار این عزیزان مورد حمایات 
گسترده کارگران و فعالین کارگری و اجتمااعای و 
دیگر مردم آزادیخواه ایران و جهان قارار گارفاتاه 
اسات و از طاارفاای ادامااه وضااعاایاات حاایاااتاای ایاان 
فرزندان راستین طبقه کارگر موجی از نگرانی را 
برای خانواده هایشان و دیاگار باخاشاهاای پایاشارو 

 .جامعه داشته است

 

لذا ما جمعی کثیری از کارگران و فعالین کارگری 
سنندج و خانواده هایمان حمایت بی دریار خاود را 
از خواستاه هاا و ماطاالاباات ایان عازیازان اعاالم 
میداریم و آزادی بای قایاد وشارط تاماانای آناهاا و 
متوقف کردن تعقیب قضایی و پرونده سازی بارای 
کارگران و فعالین کاارگاری از جامالاه اسامااعایال 
بخشی، امیر حسین محمدی فرد، سانااز الاهایااری، 

جای کارگران و فعالین کارگری 

 !زندان نیست

 

کارگران!زحمتکشان!مردم آزادیخهواه و بهرابهری 
 !طلب

هماچاناان کاه مساتاحاضاریاد پاس از اوج گارفاتان 
اعتراضات کارگران نیشکر هفتاه و فاوالد اهاواز 

به حقوقهای معوقه و روند خصوصای  79در سال 
سازیها و عدم امنیت شغلی و غیره، کارگاران ایان 
دو واحد تولیدی به همراه خااناواده هاایشاان حادود 
یکماه در خیاباناهاای شاوش و اهاواز و باا طارح 
مطالبات واقعیشان دست به اعتراض و اعاتاصااب 
زدند که با حماایات گساتارده در دیاگار باخاشاهاای 
کارگری چه در داخل ایران و چه در ساطاح بایان 

 .المللی مواجه شد

پس از این اعتراضات حافظان سارماایاه از تارس 
فراگیر شدن این اعتراضات و اعاتاصااباات و باه 
صورت قهرآمیز دست به سرکوب این اعتراضات 
و حامیان آن زدند. از جمله اسماعیل بخشی نماینده 
کارگران هفت تپه و علی نجاتی کارگر بازنشاساتاه 
هفت تپه و سپیده قلیان خبرنگاار مساتاقال و دیاگار 
فعالین کارگری از جمله عسل محمدی امیر حسیان 
محمدی فرد و ساناز الهیاری و امیر امایارقالای کاه 
در حمایت از این اعتراضات قلم میزدند تا صادای 
آنان را به گاوش هاماطاباقاه هاایشاان بارسااناناد در 
دستور کار نهادهای امنیتی و قضایی قرار گارفات 
تا بار دیگر ضدیت خود را با طبقه کاارگار ایاران 

 .به اربات برسانند

اسماعیل بخشی نماینده کارگران هفت تاپاه، ساانااز 
الهیاری و امیر حسین محمدی فرد و سپیده قلیان و 
امیر امیرقلی با گذشت بیش از شش ماه باازداشات 
و با وجود پایان بازجویهاایشاان و حاتای بادور از 
قوانین قضایای حاال حااضار ایاران هاماچاناان باه 
صورت کامال غیر قانونی بازداشت و باالتاکالایاف 

 .میباشند

امیر حسین محمدی فرد و ساناز الهیاری همسارش 
در اعتراض به این رویه معمول مقامات امنیتای و 
قضایی و دیگر حقوق زندانیان سایااسای دسات باه 

 .اعتصاب غذا زده اند

در این میان ساناز الهیاری که در پی وخایام شادن 
وضعیت جسمانی چنادیان باار باه باهاداری زنادان 
منتقل شاده باود پاس از دوازده روز وباا اسارار 
خانواده و همسرش دست از اعتصاب غاذا کشایاد، 
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همیشه امیدواریم روزی شاهد آزادی کشور ایاران 

 باشیم.

 
 همراه شو عزیز

 کین درد مشترک،

 هرگز جدا جدا درمان نمی شود.

 

زنادان  ۴امضا; جمعی از زندانیاان سایااسای باناد 

 اوین: 
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   مراعرمش ا عهر  .3
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  س اعنم اع  ف  .8
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 خرراع  فینا   .11

 بهف یعینف   .12

 مهفناعفضر ی  .13

  رماعغالمی  .14

 
 تاریخ انتشار:

٢٨٨٠٨٢ 

ضعف روحی و جسمی به اعتاصااب و اعاتاراض 

بر حقش، تا برآورده شدن خواسته های به حق این 

زوج نامبرده پا پس ناخاواهاد کشایاد. اداماه چانایان 

وضعیتی از نظر ما زندانیان سیااسای کااماال غایار 

انسانی است. الزم به ذکر است که به گفته بهداری 

زندان پالکت های خون و ماواد ماعادنای بادن وی 

افت قابل توجهی داشته و فشاار خاون امایارحسایان 

محمدی فرد نیز در حاال افات اساتز و باه طاور 

خالصه در وضعیت خطرناکی به سر می برد. ماا 

اویان دیاگار تااب  ۴جمعی از زندانیان سیاسی باناد

دیدن هم بند خود را در این حال اسفاباار ناداریام و 

طبعات جسمانی ایشان را از چشام مسائاولایان مای 

 دانیم. که گویا صفات انسانی را فراموش کردند! 

لذا ما صراحتا اعالم می کنیم که خواهان رسیدگای 

عااواماال امااناایااتاای، قضااا اای و مااقااامااات زناادان بااه 

رسیدگی به پرونده ماذکاور هساتایام. ماا زنادانایاان 

اوین از شما اصحاب رساناه و ماردم  ۴سیاسی بند

آزادی خواه و عدالت طلب کاه در هاماه حاال در 

کنار ما بوده اید، تمنا می کنیم کاه پاوشاش خاباری 

الزم را داده و صدای بریده و خفه شاده در گالاوی 

ما باشید و خواسته ما را به گوش مردم شاریاف و 

مسئولین، نهادهای حقوق بشاری و ساازماان بایان 

الملل برسانید، به امید اینکه گره ای از مشاکاالت 

عدیده ی این دو عزیز باز شده و به ماطاالاباات بار 

حق شان برسندز در ضمن وضعایات باد زنادانایاان 

سیاسی و شرایاط ناامانااساب گاذرانادن زنادگای ماا 

زندانیان سیاسی مطرح و مورد توجه قرار گایارد. 

ما خواهان عدالت، برابری و انساانایات هساتایام و 

همان تاریخ شاروع اعاتاصااب از جااناب عاوامال 

زندان، مقامات قضا ی و مطمئنا عناصر امانایاتای، 

مالقات های حضوری و تماس تلفنی ایان زوج باا 

یکدیگر و با خانواده هایشان تاا اماروز قاطاع شاده 

 است. 

الزم به ذکر است این عمل از سوی عاوامال فاوق 

مصداق آزار روحی بر امیرحسین محمدی فارد و 

ساناز اللهیاری و فشار روانی بر خانواده هاایشاان 

اساات. در ضااماان الزم بااه تااوضاایااح اساات ایاان 

محدودیت ها بدون هیچ دستور قضا ی و اباالغ آن 

انجام شده است. حال از شما مردم آزادی خواه می 

پرسایام کاه آیاا ایان غارض ورزی شاخاصای کاه 

مطمئنا و بدون تردید از جانب ضاباطایانای کاه در 

حق زندانیان سیاسی روا داشته می شود و خود را 

می دانند و طعنه به بی کافاایاتای  »قانون«باالتر از 

و به بی لیاقتی دستگاه قضا ی می زنند، چگوناه و 

با چه سالحی باید از ساوی ماا زنادانایاان سایااسای 

 پاسخ داده شود؟!

از هامایان روی ساانااز الالاهایااری و امایارحسایان 

محمدی فرد چاره ای در این اقادام نادیادناد کاه از 

تیرماه امسال دست به اعاتاصااب غاذای   ٢٠تاریخ 

همزمان بزنند که عارضه ی اعتصاب بااعاث شاد 

باه عالات  ٢٨تایارمااه١٠ساناز اللهیاری در تاریخ 

ضعف شدید جسمی به کماا رفاتاه و پاس از احایاا 

روز دیاگار   ٠شدن و بازگشت به زندگی، باز هام 

به اعتصاب ادامه دهد کاه باا تاقااضاای هاماسارش 

دست از اعتصاب می کشد. این در حاالایاسات کاه 

امیرحسین محمدی فرد استوار و مصمم علی رغام 

 به نام انسانیت، عدالت و آزادی
 

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی 

 زندان اوین 4بند
 

به طور یقین آزادی خواهان و نیروهای مترقی از 

اروپا و آمریکای شمالی گرفته تا ایران در جریاان 

بی حقوقی های اعمال شده علیه دو تن از زندانیان 

و باناد  ۴ماه است در باناد  ٠سیاسی که نزدیک به 

بانوان زندان اوین به اسامای ساانااز الالاهایااری و 

امیرحسین محمدی فرد عضو هایاات تاحاریاریاه و 

سردبیر نشریه گام هستند، در بازداشات ماوقات و 

بالتکلیفی به سر می برند. این زوج فعال سایااسای 

از ساااوی وزارت  ۶۹دی مااااه ٢٢در تااااریاااخ

ماناتاقال  ١١٢اطالعات بازداشت و به بناد امانایاتای

مااه کاه تاحات فشاار 4شدند. با گذراندن بایاش از 

بازجویی و تحقیقات امنیتی قرار گرفته بودناد، در 

باازپارسای  ۹توسط شعبه  ٢٨تاریخ هفتم اردیبهشت

دادسرای مقدس و شخص شاه محمدی وریقه شدندز 

اما به دالیل نامعلوم و فراقانونی از فاردای اعاالم 

وریقه، از اجرای آن بدون توضیحی جلوگیاری باه 

عمل آمد. الزم به تاکید است که پس از حاقاوق از 

دست رفته ی این زوج فعال سیااسای و روزنااماه 

باه طاور  ٢٨تایارمااه ساال  ٢٠ناگاار، در تااریاخ 

همزمان اقدام به اعتصاب غذا کردند و باا تاعاجاب 

دادرسی و محاکم، ضامن "امنیت" اجتماعی ماردم 

 .هستند

در شرایطی که حااکاماان تاواناایای حال مشاکاالت 
هاا در  ویرانگرجامعه را ندارند تشکیل ایان دادگااه

زدایای از راه ایاجااد هاراس و  راستای ماعاتارض
زندان و شالق و اعدام است. هم از این روست که 

هاای  ها روند افزایشی دارد و به حاکام شمار دادگاه
 .شود سنگین ختم می

کانون نویسندگان ایران با تاکید برحق آزادی بایاان 
هایی  هیچ حصر و استثنا، برگزاری چنین دادگاه بی

کاناد و خاواهاان آزادی فاوری و  را ماحاکاوم مای
سپیاده قالایاان، عالای   قیدوشرط اسماعیل بخشی، بی

فرد، ساانااز الالاهایااری،  نجاتی، امیرحسین محمدی
و دیاگار زنادانایاان   امیر امیرقلی، عسال ماحامادی 

 .سیاسی و عقیدتی است

 کانون نویسندگان ایران

 1931مرداد  10

هفت تپه برای حفظ شغل و گارفاتان دساتامازدهاای 

شان دست به اعتراض زدند و کسانی  پرداخت نشده

را به نمایندگی انتاخااب کاردنادز کساانای اخاباار و 

ها را بازتاب دادناد. حاال  های آن اعتراض گزارش

دهانادگاان پاس از  آن نمایندگان و مدافعان و بازتاب

ها بازداشت و تحمال رناج فاراوان قارار اسات  ماه

 .چند روز دیگر به دادگاه برده شوند

اند و پاناج  ی کارگران معترض از آنها دو تن نماینده

ای. پایاداسات کاه  تن دیگر نویسنده و فاعاال رسااناه

انگاری اعتراض و  تشکیل دادگاه برای آنها و جرم

بازتاب اخبار و ناوشاتان پایاراماون مساا ال آن باه 

ی آزادی بیان است. متهاماان دادگااه  معنای محاکمه

مارداد حاتاای باا ماعاایاارهااای حاداقاالای  حاقااوق  ٢١

اناد کاه باه  شهروندی، نه تنها جرمی مرتکب نشاده

اناد. هار  حق شهروندی و انسانی خود عامال کارده

هاا  گوناه انساان ای بدون وجود و حضور این جامعه

رود. آنها، بار خاالف انشاای سایاساتام  به قهقرا می

انااد کااه بااه حااق  نااه تاانااهااا جاارماای ماارتااکااب نشااده

کانون در  .»اند شهروندی و انسانی خود عمل کرده

هایاچ  با تاکید برحاق آزادی بایاان بای «پایان بیانیه 

آزادی فااوری و «خااواهااان   »حصاار و اسااتااثاانااا

شدگان اعاتاراضاات هافات  بازداشت »قیدوشرط  بی

 .تپه شده است

 :متن کامل بیانیه

ی کارگران معترض و مادافاعاان  ی محاکمه در باره

ماارداد سااال جاااری قاارار اساات  ٢١آنااهااا روز 

ی کاارگااران نایااشاکاار  اسامااعاایال بااخاشاای نامااایاناده

فعال کارگری، عالای ناجااتای  سپیده قلیان   تپه، هفت

تاپاه و  عضو سانادیاکاای کاارگاران نایاشاکار هافات

امایار  فارد، ساانااز الالاهایااری،  امیرحسین محامادی

ی اینترنتی  اعضای نشریه  امیرقلی و عسل محمدی

دادگااه اناقاالب اساالمای باه  ١٨ی  گام در شاعاباه

 .شااونااد ریاااساات قاااضاای مااقاایااسااه مااحاااکاامااه 

در سال گذشته چند هزار کارگر شارکات نایاشاکار 

“ کانون نویسندگان ایران”  بیانیه

ی  ی محاکمه درباره

 تپه های هفت بازداشتی
مرداد دادگاه اسمااعایال باخاشای و عالای  ٢١روز 

نجاتی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هافات 

تپه، سپیده قالایاان فاعاال کاارگاری و امایارحسایان 

امیر امیرقلی و عسل  فرد، ساناز اللهیاری،  محمدی

ی ایاناتارناتای گاام در  از نویسندگان نشریه  محمدی

دادگاااه انااقااالب اسااالماای باارگاازار  ١٨ی  شااعاابااه

هاای ساال  ی آنها در جریان اعتراض شود. همه می

ی کاارگاران شارکات هافات تاپاه باازداشات  گذشته

ی ایان  اند. کانون ناویسانادگاان ایاران در بااره شده

محاکمه بیانیه منتشر کرد. در بخشی از بیانایاه کاه 

 ٢١متهمان دادگاه «امروز منتشر شده است، آمده: 

مرداد حتی با معیارهای حداقلی  حقوق شهروندی، 

بخش جرا م عمومی نگهداری میشوند. چندی پیش 
یکی از زندانیان سیاسی در هامایان شارایاط باقاتال 
رسیده است. جان ایان زنادانایاان در خاطار جادی 

 .است

ما فعالین سیاسی و اجتماعی و نهادها و رسانه هاا 
بسهم خود این صدای دادخاواهااناه را طانایان مای 
افکنیم و به کمپین دفاع از دستگایار شادگاان هافات 

 :پیوندیم می  تپه

برای تحقق آزادی فوری و بی قایاد و شارط هاماه 
فعالین کارگری و فعالین سایااسای و اجاتامااعای و 

 همه زندانیان سیاسی

  منبع: گزارشگران

 :لینک منبع فراخوان و افراد و نهادها

 https://bit.ly/2JHoY5v 

 : لینک دانلود ترجمه انگلیسی

http://gozareshgar.com/fileadmin/
gozareshgar/

 Gozarshgaran_appeal_9_tapeh.docx 

تپه و زنادانایاان  شدگان هفت کمپین آزادی بازداشت
 : خواه ترقی

t.me/zendani9tapeh 

فراخوان گزارشگران!: به کمپین 

دفاع از دستگیرشدگان هفت تپه 

 !بپیوندیم

 

 !آزادگان و مدافعان حقوق کارگر

همچنان زنان و ماردانای کاه در دفااع از حاقاوق 
کارگران تظاهراتی مسالمت آمیز برگازار کاردناد, 

 .در اسارت بسر میبرند

اسااامااااعااایااال_باااخاااشااای ، #ساااپااایاااده_قااالااایاااان #
#مرضیه_امیری #ندا_ناجای #عااطافاه_رناگاریاز 
#آنیشا_اسدالاهای و پار شاماار فاعاال کاارگاری و 
معلمان و دانشجویان و همچنیان آزاد زناان دیاگار 

  .در بازداشت بسر میبرند

سهیل_عربی، #امیر_امیرقلی، #ساناز_الهیااری #
و #اماایاارحساایاان_مااحااماادی_فاارد و هاامااچااناایاان 
#اسااامااااعااایااال_عااابااادی، #ماااحاااماااد_حااابااایااابااای و 
#محمود_بهشتی_لنگرودی، سه عضاو سارشانااس 

 .کانون معلمان نیز از جمله زندانیان هستند

تعدادی از این عزیزان هم اکنون در میان زندانیاان 

از آن ، جاارم و اتهااام امنیااتی و هاازاران برچااسب 
دیگر ساخته و باا پروناده ساازی و بگایر و ببناد و 
احکام ظالمانه طوالنای، شاماری اناسان زحمتکاش 
و شایسته را در زندان ها به گروگان گرفته اند. به 
عبااارت دیگاار از کارخانااه و مراکااز کااار، کااالس 
درس  و دانشگاه زندانی ساخته اند و زحمتکاشانز 
فرزندانااشان و سااایر اعااضای خااانواده هااا را زیاار 
شدیدترین فشارهای جسمی و روحی قرار داده اناد 
تا مبارزات برحق  و مطالباات روزافازون جامعاه 

، ٢٨ماارداد  ٢١را ساارکوب و بااه عقااب براننااد. 
کارگران هفت تپه و جمعی از جوانان خبرنگاار و 
نویسنده که اخبار اعتاصابات و مطالباات کاارگری 
را رسانه ای نمودند ، پس از ماه ها تحمال شارایط 
طاقت فرسای زندان ها  و دست زدن به  اعتصاب 
غذا به دادگاه می کشانند. ما بازنشاستگان در کناار 
کارگران، معلمان، پرستاران، زنان، داناشجویان و 
جواناان بااه مثابااه حلقااه هااای جنبااش هااای مااشترع 
مطالباااتی، بااه هاار گونااه پرونااده سااازی و محاکمااه 
کااارگران و فعاااالن  معترضاایم و خواهااان آزادی 
فااوری و باای قیااد و وریقااه ایاان عزیاازان و تماماای 
زناادانیان سااایر عرصااه هااای اجتماااعی، ماادنی  و 

    .سیاسی می باشیم

 

 «نگروه اتحاد بازنشستگا »

 ٢٨مرداد  ٢١

محاکمه نان، کار، آزادی، 

محاکمه خواست و مطالبه 

  !کارگران و زحمتکشان است

 

در شاارایطی کااه ماازد بگاایران  بمثابااه گااسترده   
تااارین طبقاااا اجتمااااعی در برگیرناااد  کاااارگران، 
معلماااااان، پرساااااتاران، بازنشاااااستگان، زناااااان و 
دانااشجویان، در محرومیاات و باای حقوقاای مطلااق 
زیر بار بحران های همه جانباه، باه شاکل فزایناده 
ای نان، کار، رفاه و آزادی، محیط زیست ... و به 
یک کالم ابتدایی ترین نیازهاای اناسانی خاویش را 
از کااف داده انااد، کوچکااترین چااشم اناادازی جااز 

   .فالکت عمومی پیش روی خود نمی بینند

فریاد اعتراض و مطالبه گری اکثریت زحمتکاش  
در خیاباااان هاااا، تجمعاااات مکررمقابااال نهادهاااای 
مااسئول و اعتااصابات در مراکااز کااار و تحااصیل 
علیه فقر و گرانی، مزدهای حداقلی ،بدون افزایش 
و معوقاه، عادم امنیات شاغلی، بیکاری،عادم ت میان 
اجتماااااعی فراگیر،بهداشاااات و  بیمااااه ناکارآمااااد، 
خصوصی سازی و کاالیی شدن  تماام بخاش هاای 
مختلااااف اجتماااااعی، رفاااااهی و برخااااورداری از 
مسکن ،حقی مسلم و قانونی است که متولیان حاکم 
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انجامان کاارگاران و اساتاادکااران سااخاتاماانای  :٢
 مریوان و سرواباد

انجامان کاارگاران و اساتاادکااران سااخاتاماانای  :١
 کامیاران

 انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی سقز :٠

 انجمن کارگران و استادکاران ساختمانی بانه :۴

انجامان کاارگاران و اساتاادکااران سااخاتاماانای  :۵
 دیواندره

 

٢٨٨۵٨٢ 

در شرایطی کارگران و فعالیان کاارگاری را زیار 
فشار و اتهامات امنیتی قارار مایادهاناد کاه باحاران 
اقتصادی موجود گلوی زندگی کارگران و خاناواده 
هاایشااان را روز بااه روز بایااشااتاار ماای فشااارد و 
کارگران را با انواع تهدیادات از جامالاه اخاراج ، 
دستمزدهای معوقه ، دستمزد پایینتر از خط فقار و 
بیکاری محکوم می کنناد در حاالای کاه کاارگاران 
مسئول به وجود آمدن هیاچاکادام از باحاران هاا و 

 .نابسامانی های اقتصادی طول تاریخ نبوده اند

ما ، انجمن های صانافای کاارگاران سااخاتاماان باه 
عنوان امضا کننده گاان ایان بایاانایاه ضامان اعاالم 
حمایت از مطالبات برحق کارگران و مدافعین آنهاا 
، برخوردهای امنیتی با حق خاواهای کاارگاران و 
فعالین کارگری را قویا محکوم میکنیم و خواساتاار 

 . آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان هستیم

قلیان فعال اجتماعی و اعضای تحریریه نشریه گام 
در ارتباط با اعتاراضاات و اعاتاصااباات بار حاق 
کارگران نیشاکار هافات تاپاه و گاروه مالای فاوالد 

 . خوزستان بازداشت شده اند

این کارگران به زندگی زیار خاط فاقار و شارایاط 
اسفبار معیشتی و غارت اموالشاان  تاحات عاناوان 
خصوصی سازی دسات باه اعاتاراض زدناد و باا 
اعتصابشان این شرایط غیر انساانای را باه گاوش 

 .جامعه رساندند

جاارم اسااماااعاایاال بااخااشاای و ماادافااعاایاان حااق خااواه 
اعتصابات هفت تپه و فوالد چیزی جاز ایاناکاه از 
نان سفره کارگران حمایت کرده اند نیست . این در 

قانون اسااسای تشاکایال  ١۷حالیست که طبق اصل 
 .اجتماعات و راهپیمایی ها آزاد است

های  بیانیه تعدادی از انجمن

صنفی کارگران ساختمانی در 

شدگان  حمایت از بازداشت

 تپه هفت

 

 کارگران و زحمتکشان ایران

 ماه است که تعدادی از کارگران  ۵بیش از 

از جملهز اسماعیل بخشی فعال کارگری ، ساپایاده  

اولــین اصلــى که کارگر 

باید در رد و قبول یک 

قانون کار در نظر بگیرد 

اینست که من بعنوان یک 

عنصر آزاد در این جامعه 

در سرنوشت خودم، در 

محیط کار خودم، در 

تعیین اینکه نیروى کارم را 

دارم در ازاء چه 

میفروشم و در چه 

شرایطى قرار است کار 

کنم و غیره، چقدر سهم و 

نقش دارم . اولــین 

شاخص اینست که کارگر 

بعنوان یک عنصر آزاد و 

یک شهروند صاحب 

 اختیار ظاهر بشود.

 منصور حکمت

ی حمایتی جمعی از فعالین  بیانیه

کارگری گیالن از بازداشتیان 

 تپه هفت

 

ی اسماعیل بخشای،  چند ماه از دستگیری و شکنجه
گاذرد.  تاپاه مای ی شجاع و صاادق هافات این نماینده

جرم اسماعیل بخشی چه بود که این چنین مدافاعاان 
سرمایه را خشمگین ساخته و با حباس و شاکاناجاه 

گیری از او و سایر فعالیان کاارگاری  در حال انتقام
شاان، اناعاکااس صادای  هستند؟ گانااه نااباخاشاودنای

تاپاه باود.  اعتراض کارگران گرسنه و دردمند هفت
علی نجاتی، سپیده قلیاان، امایار امایارقالای، ساانااز 

فرد و عسال ماحامادی  الهیاری، امیر حسین محمدی
به همین دلیل با واکنش قهری حاکمیت مواجه شاده 

 .برند و در اسارت به سر می

حامیان سرمایه که از حال مشاکاالت ماعایاشاتای و 
ها مردم زحمتکش ایان سارزمایان  اقتصادی میلیون

ناتاوان هساتاناد، راه حال خااماوش کاردن صادای 
رحامااناه  کاارگاران را در سارکاوب بای  اعتراض

کنند. در  پیشروان و رهبران عملی آنها جستجو می
حالی که با گسترش بحران رو به تزاید اقاتاصاادی 

هاا  و تحمیل گرسنگی، فقار و فاالکات باه مایالایاون
ی طبقاتای آناهاا را  کارگر و مزدبگیر، خشم و کینه

بیش از پیش بایادار کارده و باه اجاباار باه مایادان 
تار  یابی به زندگی بهتر و انسانی مبارزه برای دست

 .کشانند می

گاام و  ما جمعای از فاعاالایان کاارگاری گایاالن هام
رفقایمان در تاباریاز، سانانادج و ساایار   صدا با هم

ی بازداشت فاعاالایان کاارگاری  مناطق ایران، ادامه
قید و  هفت تپه را محکوم کرده و خواهان آزادی بی

ی فاعاالایان سایااسای و اجاتامااعای  شرط آنها و همه
 .هستیم

 

 اسماعیل_بخشی#

  #ساناز_الهیاری

 فرد #امیرحسین_محمدی

 #امیر_امیرقلی  

 #سپیده_قلیان

 

 

گلگشت جمعی از کارگران و فعالین کارگری سنندج در حمایت از زندانیان نشریه 

 گام و هفت تپه و بازداشت شدگان اول ماه مه
 

  "برش  عمرعخ نسعرفع ر راعبخش ااعبمعهفعسط یعنیعاشرفعبفعاالرر اعهرف ف عمی"
 

نسمرع اتبخشیعینم ف س اتم ما تافاعیسر ریتنره رف عیس  ا تقف راع#
  ینم فتنم فقفیعیی ان  راتهستتع معی شف مت ر 

نان، کار، آزادی خواسته آنهاا و هاماه مااسات. باا 
حمایت گسترده ازکارگران و فعالین و دانشجاویاان 

اناد،  های هاماه ماارا فاریااد کارده دربند که خواسته
  ایادی سرمایه را عقب رانده و

 .نگذاریم بیش از این احساس قدر قدرتی کنند

 

های  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل
  کارگری

@khamahangy 

 

طومار حمایتی جمعی از 

فعالین کارگری و اجتماعی شهر 

 سنندج 

 

خواستار برداشته شدن برخوردهای پلیسی و  ما
اتهامات امنیتی در قبال اعتراضات برحق 
کارگران و فعالین کارگری حامی آنها و آزاذی 

 بی قید وشرط #زندانیان_هفت_تپه هستیم.

تپه و هیات  حمایت از کارگران بازداشتی هفت"
تحریریه #نشریه_گامز این زندانیان آزاد باید 

 "گردند

ما امضا کنندگان زیر ضمن حمایت از 
مطالبات و خواست های زندانیان نیشکر 

تپه و اعضای نشریه گام، هرگونه پرونده  هفت
سازی و بازداشت برای این عزیزان را 

 .محکوم می کنیم

 

  :امضا کنندگان

  کااااوه کاااریااامااای - اشااارف پااایااارخضاااری
   کاااااوه احااااماااادی - صااااباااااح باااااساااااماااای
   ماااهااادی غااافااااری - پااایاااشاااکاااو فااااتاااحااای

   ساااالر لاااطااایااافااای -جااهااااناااگااایااار هااااشااامااای 
   هااااوژیااان لاااطااایااافااای - عااادناااان فاااتاااحااای

 رضااااا شااااریاااافااااه   - ارماااایاااان شااااریاااافااااه
 چااایاااا خاااواناااچاااه زر  -آزاد خاااواناااچاااه زر

 باااهااازاد عااازیااازی  -چاااناااور خاااواناااچاااه زر 
گاااللااه  -ماارضایااه عاازیازی  -ایاوب ماحاامادی 

طااهاا  -حسن یعقوبای  - ارام صادقی -محمدی 
 شوبو هللا ویسی -شاهمرادی 

 

فرد  اسماعیل_بخشی #امیرحسین_محمدی#  
 #ساناز_الهیاری #سپیده_قلیان #امیر_امیرقلی

 

در حاشیه آغاز محاکمات 

کارگران و فعالین کارگری و 

دستگیری تجمع کنندگان مقابل 

 دادگاه

 

هاای  عوامل سرمایه که از پاسخگویی به خاواساتاه
خواهند و ناه  ابتدایی کارگران عاجز بوده و نه می

هاا از جامالاه حاق ایاجااد  توانند به این خواستاه می
های مستقل و حق بارگازاری روز جاهاانای  تشکل

های معیشتی آنان از قبیل حاداقال  کارگر و خواسته
دستمزد متناسب با هزینه های زندگای، بارقاراری 
امنیت شغلی، پرداخت حقوق معوقه و ... تن دهناد 
راهی جز سرکوب و باازداشات و باگایار و باباناد 

شناسند. از این رو شمشیر را از رو بسته و به  نمی
ای با تاهادیاد  هر حرکت آزادیخواهانه و حق طلبانه
 .دهند و بازداشت و احکام سنگین پاسخ می

های اخیر این فشارها اباعااد مضااعافای باه  در ماه
ای از کاارگاران  خود گرفته و در همین راستا عده

وفعالین کارگری و دانشجویی و ... دستگیر و باه 
 .شوند احکام سنگین محکوم می

اسماعیل بخشی، علی نجااتای، ماحاماد خانایافار از 
تپه، و ساپایاده قالایاان، امایار حسایان  کارگران هفت

فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و عسل  محمدی
محمدی اعضای نشریه گام هستند که تنها به دلایال 
احقاق حقوق حقاه و دفااع از ماناافاع خاود و هام 

 .اند ها اینچنین مورد سرکوب قرار گرفته ای طبقه

محاکمات در بسته دوازدهم مرداد فعالین کارگاری 
و حامیان بازداشتی این فعاالایان در هامایان راساتاا 

 .کند مشخصی را دنبال می  بوده و اهداف

در هم شکستن مقاومت کارگران و فاعاالایان و از  
هاای کاارگاران باا  هم گسستن ارتبااط بایان تشاکال

فعالین کارگری و دانشجویی از جمله ایان اهاداف 
 .باشد می

حامیان و گماشتگان سرماایاه در دوازدهام مارداد 
ماه ، روز شروع محاکمات نایاز ماجاددا اقادام باه 
دساااتاااگااایاااری تاااجاااماااع کااانااانااادگاااان از جااامااالاااه 

#رهام_  #فرید_لطف_آبادی،#هیراد_پیر_بداقی،
 .و #سحر_شهرابی نمودند  یگانه

سرکوبگران غافل از این حقیقت هستند که واقعیت 
عینی موجود و شرایط به غایت نابسامان معیشاتای 

هااای مااحااروم خااواه ناااخااواه  کااارگااران و تااوده
ساز اعتراضات کارگری بوده و خواهد باود  زمینه

تااوانااد  و ایاان تااهاادیاادهااا و بااگاایاار و باابااناادهااا نااماای
اریراساسی و پایداری بر این اعاتاراضاات داشاتاه  تا

 .باشد

با اعتراض به این سرکوب ها همبستگی طباقااتای  
کنیم و با تقویت پایاونادهاای   را گسترده تر از پیش

میان خود در حد توان نگذاریم ایادی سرمایه بیاش 
 .شان ادامه دهند از این به اقدامات سرکوبگرانه

کارگران، فاعاالایان کاارگاری و دانشاجاویاان، در 
زندانهای سرمایه مورد ضرب و شاتام و اذیات و 
آزار قارار گاارفاتاه و تاعادادی از آناهاا دسات بااه 
اعتصاب غذا زده و در وضعیت وخایامای باه سار 

 . برند می
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 حيات، کار و استثمار
 ای ترین حق انسان است. جسم و روح افراد از هر نوع تعرض مصون است.  حیات پایه

با هر توجیهی و  استثمار انسان ممنوع است. کار مزدی، که اساس استثمار انسان در دنیای امروز است، و همچنین هرنوع انقیاد، بردگی و بیگاری در هر پوشش

 ممنوع است. 

 های فکری و عملی خود را گسترش داده و بکار اندازد.  کار فعالیت آزاد و خالق انسان است. هر کس حق دارد خالقیت

و معنوی  ادیهرکس مستقل از نقش او در تولید میتواند از نعمات مادی و معنوی موجود در جامعه برخوردار گردد. همه انسانها در برخورداری از نعمات م

 موجود در جامعه دارای حق برابر هستند. 

 .باشد دارهمه انسانها حق فراغت، تفریح، آسایش و امنیت دارند. هر کس حق دارد از مسکن مناسب و از ضروریات زندگی متعارف در جامعه امروزی برخور

 مصوب حزب حکمتیست -از بیانه حقوق جهانشمول انسان 

این سند نمیتوان وق هیچ قانون، سیاست و مقرراتی در جامعه نمیتواند حقوق و بندهای این بیانیه را نقض کند. هیچ فرد یا بخشی از جامعه را از هیچ یک از حق

حزب حکمتیست اعالم  محروم کرد یا مورد تبعیض قرار داد. دولت و ارگانهای اداره جامعه موطف به تضمین تحقق این حقوق و بندهای این بیانیه هستند. 

بعنوان  را میکند که مواد حقوق جهانشمول انسان را حقوق تخطی ناپذیر مردم میداند و با تصرف قدرت سیاسی و اعالم جمهوری سوسیالیستی همه این حقوق

 های جامعه اعالم میکند. مبنای قوانین و سیاست

  .انتظار روشن شدن وضعشان هستند

از طرف دیگر دستگیر شدگان اول ماه مه روز 
کارگر همچنان تحت فشار محاکمه و تعدادی از 
جمله #ندا_ناجی، #عاطفه_رنگریز ، 
#مرضیه_امیری و #آنیشا_اسدالهی هم چنان در 

های   زندان هستند و عده ای نیز که با وریقه
سنگین آزاد شده اند، همچنان در سایه تهدید دادگاه 

 .هستند

های خودکرده در  حکومتی که هر روز با بن بست
های اقتصادی و بین المللی مواجه  همه عرصه

است، تنها راه چاره را وارد آوردن فشار 
داند که قربانی  مضاعف بر مردمی می

های نجومی  های چپاولگرنه و اختالس سیاست
ها  هستند و هستی و زندگی خود را در این غارت

از دست داده اند و به اعتراضات بر حقی دست 
زنند تا  بتوانند حقوق پایمال شده خود را باز  می

یابند. اما تاریخ گواه این است که این بگیر و 
های پر از معترضین در زمانی که  ببندها و زندان

کارگران، زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران و 
مردم تحت ستم دیگر چیزی برای از دست دادن 

  .ندارند، چاره ساز نخواهد بود

در چنین شرا طی برای آنانکه دفاع از زندگی و 
حقوق زحمتکشان را وظیفه خود میدانند راهی به 

گذارد.  بر ماست که  جز به میدان آمدن باقی نمی
با تمام توان در گسترش نهادهای متشکل کارگران 
و زحمتکشان در سراسر ایران برای احقاق حق 
خودمان بکوشیم و از زندانیان سیاسی که تنها 
جرمشان اعتراض به پایمال کردن حقوق مردم 

  .است دفاع کنیم وآنان را تنها نگذاریم

 کانون مدافعان حقوق کارگر

در حمایت از زندانیان سیاسی به 

 میدان بیائیم

 

فشارهای وارده بر جامعه و به خصوص کارگران 
و زحمتکشان در ارر غارت و چپاول و اختالس 
قدرتمندان آن چنان فزاینده است که فریاد اعتراض 
کارگران، زحمتکشان، مزد و حقوق بگیران، 
بازنشستگان و همه اقشار تحت ستم را به زندگی 
و معیشت اقتصادی بلند کرده است. فشار مسکن 

های  بر اقشار ضعیف آن چنان زیاد شده که بخش
زیادی از اقشار تحت ستم مجبور به ترع 

ها شده  های بزرگ و کوچیدن به حاشیه شهر شهر
اند و عده ای خانه به دوشی و چادر خوابی را راه 

  .گریز از مشکل یافته اند

در این میان اعتراضات اقشار تحت ستم اعم از 
کارگران و معلمان و سایرین به وضعیت موجود 
هر روزه با دستگیری و زندان و غل و زنجیر 

شود و هر روزه بر تعداد بازداشتیان  پاسخ داده می
ها سنگینی  معترض افزوده شده و بر احکام زندان

شود تا مبارزان را از حق  فزاینده ای اعمال می
   .خواهی باز دارند

ماه از دستگیری کارگران  ۹هم اکنون نزدیک به 
گذرد.  هفت تپه و روزنامه نگاران مدافع آنان می

ها قرار دارند و همچنان  آنان تحت شدید ترین فشار
برند. #ساناز_الهیاری و  در بالتکلیفی به سر می

#امیرحسین_محمدی_فرد برای مدتی دست به 
اعتصاب غذا زده و #سپیده_قلیان و 
#اسماعیل_بخشی و #امیر_امیرقلی هم چنان در 

 بود. »ایم ما گرسنه«فریاد شعار  

باخاش فاقاط باا  سااز و رهاایای این حارکات آگااهای
سرکوب و بازداشات فاعاالایان ایان جاریاان تاالفای 

 شد تا از فراگیر شدن آن جلوگیری شود. می

اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه و متعاقاب آن 
اعتصابات کاارگاران فاوالد مالای اهاواز در ساال 
ا و جاناباش  گذشته، جناباش اعاتاراضای را عاماوماا

ا اعتالء باخاشایاد.  طبقه ی کارگر ایران را خصوصا
و نمود عینی ایان اعاتاالء، طارح شاعاار  »برآمد«
 بود. »ی شورایی اداره -نان، کار، آزادی «

ها" زمانی که با این شعاار ماواجاه شاده و باه  آن" 
سات  کاه الاباتاه گانااهای-عمق نقش سازمااناگار آن 

پاای بااردنااد، شااروع بااه ساارکااوب  -نااابااخااشااودناای
سازی برای فعالین و کاارگاران  کارگران و پرونده

 کردند.

ی کاارگار ایاران و  بله! ترس ستمگران از طاباقاه
ها با فعالیان ایان طاباقاه را  علت برخورد قهری آن

باید در شعار فوق جستجو کرد. چرا که از ساویای 
تک اجزاء این شعار، انعکاس شعار تاریخی و  تک

ا به همایان -کشان بود  ی زحمت برزمین مانده و دقیقا
اعااتاابااار ناایااز "مااحااق"_، و از طاارف دیااگاار نااه 

تاواناناد باه ایان شاعاارهاا  خواهند و نه حتی مای می
پاسخ مثبت بدهند. از این روی، ساتام فازایاناده در 

 گیرد. دستور کار قرار می

وار از  اما این جنبش نیز رابت کرده اسات قاقاناوس
خاااکسااتاار خااود هااربااار صاادهااا قااقاانااوس دیااگااری 

 تر از گذشته... تن زاید، رویین می

ما فعالین کارگاری و دانشاجاویای تاباریاز، ضامان 
ی فعالیان  های سرکوبگرانه محکوم کردن بازداشت

ی گام  ی نشریه تپه، اعضای تحریریه کارگری هفت
و بازداشتیان روز کاارگار، از جامالاه نادا نااجای، 
عاطفه رنگریز، مرضیه امیری و آنیشا اسادالاهای، 

 ها هستیم. قید و شرط آن خواهان آزادی بی

 

سالم و درودهای گرم ما از آذربایجان، دیار صمد 
ی  بهرنگی و شاهرخ زمانی بر مقهاومهت دلهیهرانهه

 تپه کارگران نیشکر هفت

ی حمایتی فعالین کارگری و  بیانیه

دانشجویی تبریز از بازداشتیان و 

 کارگران هفت تپه

 

سرکوب فعالین کارگری دردی از بیماری العالج 
را درماان  »بحران سیساتامااتایاک«و رو به تزاید 

 نخواهد کرد.

های آتش افاکاناده شاده بار کااخ ددخاویاان و  شعله
داران از یااک سااال پاایااش هاانااوز زبااانااه  ساارمااایااه

کشد. داغ اعتصابات و شعارهای کاارگاران  باه  می
چاناان بار دل  »تاپاه نایاشاکار هافات«ی  ستوه آماده

ستماگاران مااناده اسات کاه اکاناون از در  اناتاقاام 
 اند. برآمده

ها در پی  آنند که باا صادور احاکاام  ساناگایان و  آن
های غیرانسانی برای رهاباران  ایان  تعیین مجازات

اعتصابات، از جمله اسماعیل بخشی، علی نجااتای 
راهان  در بندشان: سپیده قالایاان، ساانااز  و دیگر هم

فرد، امیر امیرقلای و  اللهیاری، امیرحسین محمدی
ی کاارگار ایاران زهار  عسل محمدی، از کل طبقه

 چشم بگیرند.

تپه، فصل جدیدی از ماباارزه  جنبش کارگران هفت
علیه ستم طبقاتی از سوی کارگاران بارای احاقااق 
حقوق این طبقه و ترجمان "ما"ی جمعی از جانب 

ی راه  آغاز  ها بود. این حرکت اعتراضی، ادامه آن
هاا  ها و کوروش بخشاناده شده توسط شاهرخ زمانی

های گذشته توسط فعالین کاارگاری  بود که در سال
دوام یافته و باا پایاوناد و هاماراهای باا جاریااناات 

تپه عینیت مضاعفای  دانشجویی و معلمان، در هفت
 پیدا کرد.

تپه، ناه تاناهاا در  حرکت اعتراضی کارگران هفت
و  -منجر به گارساناگای-اعتراض به حقوق معوق 

که معاناای اصالای آن تااراج و -سازی  خصوصی
خاوار  ای ویژه فروشی اموال ملی به نفع عده ارزان
، بلکه اعتراض به قاوانایان ضادکاارگاری و  -است

ی کارگران و پنجاه میلیون مردمی  وضعیت زیسته
 است که زیست کارگری دارند.

ماه کاه اعاتاراض  بعد از اعتراضات سراسری دی
علیه گرسنگی و بیکاری از طرف تهیدستان باود، 

تپه تاریارگاذارتاریان جاریاان بار عالایاه  جنبش هفت
هااای  هاای اقااتاصااادی حاااکاماایاات، جااریااان سایاااساات

اعتراضی دیگر اعم از معلاماان و دانشاجاویاان و 

بیانیه حمایتی شاعران و 

 هنرمندان گچساران  

تپه نشان داد طبقه کاارگار فصال  اعتصابات هفت
جاادیاادی از ماابااارزات را در پاایااش روی خااود 

بیند. اعتصابات و اعاتاراضاات کاارگاری در  می
های اخایار باه روشانای  های مختلف طی ماه بخش

نشان داده است طبقه کارگر برای جالاوگایاری از 
تباهی جسمی و روانی و برای تجلی انسانی خاود 

ای متحداناه عالایاه شارایاط  هیچ راهی جز مبارزه
 .کنونی ندارد

لذا ما نویسندگان و شاعران گاچاسااران باا اعاالم 

حمایت از این اتحاد، خاواهاان آزادی بای قایاد و 
شرط تمامی زندانیان سیاسی از جملاه اسامااعایال 
بخشی، امیرحسین محمدی فرد، ساناز اللهایااری، 

 .امیر امیرقلی و سپیده قلیان هستیم

ما به عنوان "هنرمندان باام نافات و گااز ایاران" 
الزم دیده ایم که با حماایات خاود از کاارگاران و 
فعالین کارگری پیوندی عمیق را ایاجااد کارده و 

 .در جهت رشد و بالندگی آن بکوشیم

به امید رفاه میلیون هاا کاارگاری هساتایام کاه در 
وضعیت کنونی چشم اناتاظاار پایاوساتان باه خایال 

 .عظیم ارتش بیکاران هستند

 جمعی از شاعران و نویسندگان شهر گچساران
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این پیام روشن را به نهادهای قضاا ای و امانایاتای 
تااپااه  مااخااابااره ماایااکاانااد کااه آزادی مااتااهااماایاان هاافاات

ست که ناه فاقاط از طارف خااناواده و  ای خواسته
رفقای این زندانیان که از سمت جاماعای کاثایار از 

هااای کااارگااری داخاالاای و  کااارگااران و تشااکاال
المللی، معلمان، دانشجویان، روشنافاکاران و...  بین

شااود. هاار روز حاابااس و  مااجاادانااه پاایااگاایااری ماای
ی  ست که بر چهره بازداشت ناعادالنه آنان خراشی

شود  طلبی کشیده می خواهی و برابری جنبش آزادی
به امایاد ماخادوش و مانافاعال کاردن جاناباشای کاه 

هاااساات نشااان داده کااه اباادا ماارعااوب ایاان  قاارن
هاااساات کااه  رفااتااارهااای ایااذایاای نااخااواهااد شااد. ماااه

تپه بهمراه خانواده و رفقایشاان تاماام  زندانیان هفت
های قانونی برای آزادی آنان را طی کرده و نه  راه

های تعمادا  تنها جز مواجهه با درهای بسته و گوش
ناشناوا چایازی نصایاباشاان نشاده کاه فشاارهاا بار 

ها و سایر متهمین این پرونده شادت یاافاتاه  خانواده
است. مانند علی نجاتی و عسل محمدی که باا قایاد 

هاای  وریقه آزاد هستند اما مدام در ماعارض تاهادیاد
امنیتی و احضاار قارار دارناد. ماا هاماچاناان بار 

ی به حق خود مبنی بر آزادی فاوری ایان  خواسته
تاوجاهای  عزیزان تااکایاد کارده قابال از ایاناکاه بای

تاپاه را  مسئوالن امنیتی و قضا ی، زندانایاان هافات
ناگزیر از قمار با جانشان و اعتاصااب غاذا بارای 

  .شان نماید آزادی

 

لاااایااااساااات امضاااااکاااانااااناااادگااااان دادخااااواساااات 
 : #زندانیان_هفت_تپه  آزادی
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کمونیست را بخوانید 

کمونیست را بدست 

کارگران و فعالین 

 کارگری برسانید

فعاالن مدنی، سندیکایی و  تپه امضای بیش از سه هزار نفر در مدت دو روز و همراهی گسترده با درخواست آزادی زندانیان هفت

 دانشجویان

 دربند را آزاد کنید 

هم میهنان گرامی، متاسفانه بازداشت و پیگرد 
فعاالن کارگری سندیکایی، مدنی و دانشجویی در 

  .ماە های اخیر شتاب بیشتری گرفته است

صدها فعال کارگری، مدنی، محیط زیستی و 
گران سیاسی، مدت هاست به صرف  کنش

های مسالمت آمیز یا شرکت در  فعالیت
های کارگری و صنفی از  ها و اعتراض اعتصاب

سوی نهادهای امنیتی و قضا ی جمهوری اسالمی 
ایران زندانی شده اند. آن ها و خانواده این 
عزیزان، به صورت مستمر و سیستماتیک از 
سوی مجریان حکومتی تحت انواع فشارهای 

 .روحی و روانی و تهدید قرار دارند

این زندانیان برای دسترسی به دارو و درمان از  
بانان و بازجویان و نمایندگان وزارت  سوی زندان

 .اطالعات با دشواریهای بسیاری مواجه شده اند

بعد از گذشت چند ماه از برگزاری تجمع اول  
ماه مه روز جهانی کارگر در برابر مجلس، 
هنوز تعدادی از افراد شرکت کنندە در این تجمع 
در حبس قرار دارند. )#آنیشا_اسدالهی 
 #مرضیه_امیری #ندا_ناجی #عاطفه_رنگریز( 

همچنان گروهی از رهبران کانون های صنفی 
معلمان به جرم این که خواستار مطالبات صنفی 
و تحصیل رایگان برای فرزندان ما هستند، به 

سال( محکوم شدەاند.  ٢١زندان )تا سقف 
)#محمد_حبیبی #محمود_بهشتی_لنگرودی 

 #اسماعیل_عبدی( 

دەها فعال محیط زیست و شماری از دانشجویان 
به بهانه های مختلف یا به صرف حمایت از 

 .کارگران بازداشت و زندانی هستند

دو تن از فعاالن کارگری)دانشجویی سابق( 
بازداشت شدە به نام های #ساناز_الهیاری و 
#امیرحسین_محمدی_فرد که عضو #نشریه_گام 
بودند، هم اینک در بازداشت و امیرحسین 

 .محمدی فرد در اعتصاب غذا به سر می برد

ما جمعی از فعاالن کارگری، سیاسی و حقوق 
بشری بازداشت و پیگرد فعاالن کارگری 
سندیکایی، مدنی، محیط زیستی و سیاسی را که 
با اتهامات ساختگی از سوی نهادهای امنیتی و 
قضا ی حکومت محکوم و زندانی شدەاند، قویا 

 .محکوم می کنیم

ما ضمن ابراز همبستگی با آن ها و خانوادە 
هایشان، خواستار لغو احکام ظالمانه، آزادی بی 
قید و شرط آن ها و رعایت حقوق شهروندی و 

  .مدنی شان هستیم

نهادهای سیاسی و مدنی و احزاب دمکراتیک را 
به انجام اقدامات مشترع برای آزادی همه 
زندانیان سیاسی و مدنی، قطع پیگردها و اعادە 
همه حق و حقوق شهروندی شان فرا می خوانیم 
و در این راه سعی و تالش خود را دو چندان 

 .خواهیم کرد

جمعی از فعاالن کارگری، سیاسی و حقوق 
 بشری در خارج از کشور

http://yon.ir/oqTaO
https://docs.google.com/forms/d/10_DSzAt_4gbGt9-I1IEoeufzEutlsoQwEEv8B1VbIfo/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/10_DSzAt_4gbGt9-I1IEoeufzEutlsoQwEEv8B1VbIfo/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/10_DSzAt_4gbGt9-I1IEoeufzEutlsoQwEEv8B1VbIfo/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/10_DSzAt_4gbGt9-I1IEoeufzEutlsoQwEEv8B1VbIfo/viewform?edit_requested=true
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نیان هفت تپه رد  حمایت از زندا
 "شورای حقوق بشر سازمان ملل”

پایان روز بازداشت و بازجویی همچنان در زندان 
  .بسر میبرند

این زنان مدافعین حقوق کارگری هستند و تنهاا "  
جرم " آنها شرکت در مراسم حرکت صالاح آمایاز 
اول ماه مه بوده است.. تاالش خااناواده هاای آناان 
برای پیگیری وضعیت این افراد از طریق مقامات 

روشان   قضایی و امنیتی تا کاناون نااماوفاق باوده.
است که آنان هدف آزار و ارعااب سایاساتامااتایاک 

 .نیروهای قضایی و امنیتی قرار گرفته اند

ما مطللعیم تعدادی از اعضای سندیکای کارگاری  
اتوبوسرانی تهران که در ایان خصاوص مساتالازم 
حمایت فوری هستند از جمله شامل : سایاد رساول 
طالب مقدم ، وحید فاریادونای ، حسان ساعایادی و 

   .رضا شهابی میباشند

اسماعایال باخاشای ، ناماایاناده کاارگاران و عضاو 
سندیکای کارگران نیشکر هفت تاپاه ، هامایاناطاور 
روزنامه نگاران مستقل و مدافع حقوق کارگران ، 
سپیده قلیان ، ساناز الاهایااری ، امایار امایارقالای ، 
امایاارحساایاان مااحااماادی فاارد ، نایااز در ارتاباااط بااا 
تظاهرات و اعتصابات کارگران نیشکر هفات تاپاه 

  .دستگیر شدند و در زندان به سر می برند

ما امیدواریم که حکومت ایران به تعرض و هدف  
قااراردادن فااعاااالن کااارگااری کااه درپاای آزادی و 
برابری هستند فاوری پاایاان دهاد .کاارگاران حاق 
دارند ازشرایط متناساب شاغالای ، آزادی تشاکال، 
مذاکرات جمعی منصفانه و بدون هیچگونه آزار و 
اذیت ، ارعااب ، تاهادیاد و خشاونات بارخاوردار 

 .باشند

ما به بسیاری از اتحادیه های کارگری جهانای از  
جمله اینداستریال، یونای، آی تای اف و بسایااری 
دیگر، می پیوندیم و هدف قرار دادن و بد رفتااری 
با فعالین کارگری و مادافاعایان حاقاوق انساانای را 
محکوم می کنیم و با جاناباش کاارگاری در ایاران 

 .همبستگی خود را اعالم می نماییم

  

  با احترام،
    جری دایاس

  ر یس کشوری اتحادیه کارگری یونیفور کانادا

رونوشت: محمد السدی، مدیر بخش بین المللای و  
  عدالت اجتماعی یونیفور

  

ترجمه و باز انتشار از سندیکای کارگران شرکات 
  واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

Email: vsyndica@gmail.com  

   ١١٢٢جوالی ١۲ 

آیت هللا سید عالای خااماناه ای، رهابار جاماهاوری  
    اسالمی ایران

    حسن روحانی، ر یس جمهوری اسالمی ایران

شاورای   –قوه قضاییه جاماهاوری اساالمای ایاران 
    عالی حقوق بشر

   

   آقایان گرامی،

به ناماایانادگای از طارف یاونایافاور، بازرگاتاریان   
اتحادیه کارگران بخش خصوصی کانادا با بیش از 

هزار عضو، نگرانی خود را از دساتاگایاری  ٠٢۵
مجدد و زندانی کردن خانم آنیشا اسدالهای و اداماه 
حبس سه زن دیگر، عافطه رنگریز، نادا نااجای و 

 .مرضیه امیری، اعالم می کنیم

اتحادیه ما مطلع است که بسیاری از کارگران در  
سراسر جهان در حال مباارزه باا فاقار، تاباعایاض، 
خشونت و ستم می باشند. ماا هاماگای از افازایاش 
حاامااالت بااه ماادافااعااان حااقااوق انساااناای و فااعاااالن 
کااارگااری کااه باارای احااقاااق حااقااوق کااارگااران و 
برقراری عدالت اجتماعی در بسیاری از کشاورهاا 
مبارزه میکنند، و بویژه حاماالت بای رحامااناه باه 
اعضای اتحادیه های صنفی ایران کاه در شارایاط 
بسیار سخت و در برخی موارد تهدیاد جاانای بسار 
میبرند توسط مقامات ایاران کاه حاقاوق انساانای و 
کارگری در ایران را کامال نادیده می گیارناد. آگااه 

  .هستیم

ما همچنین مطلعیم که به تاظااهارات صالاح امایاز  
روز اول ماه مه که توسط کارگاران حامال و ناقال 
سازماندهی شده بود، یورش وحشیاناه بارده شاد و 
پنجاه ودو تن از فاعااالن کاارگاری را بادون هایاچ 

   .دلیلی دستگیر کردند

با خبر شدیم خانم آنایاشاا اسادالاهای باهاماراه دیاگار 
مدافعان کارگری که در راهپایاماایای روز جاهاانای 
کارگر در تهران دستگیر شده بودند ، پاس از ساه 
روز با قرار وریقه آزاد شده بود، متاسفاناه وی در 

باعاد از تارع ماحال کاار   ١١٢٢ژو ن  38تاریخ 

دوباره دستگیر شاد و نایاروهاای امانایاتای پاس از 
تفتیش منزل او و خااناواده اش ، کااماپایاوتار لاپ 
تاپ،و برخی دیگر از متعالاقاات شاخاصای وی را 

زنادان اویان ماناتاقال  ١١٢توقیف و او را باه باناد 
 . کردند

عاطفه رنگریز ، ندا ناجی ، مرضیه امیاری ، از  
بازداشت شدگان خشونت بار راهپایاماایای اول مااه 
مه هستند که با وجود گاذشات بایاش از یاکامااه از 

اند، و در عایان حاال دیاگار کاارگاران و فاعاالایان 
کارگری تحت پیگرد قانونی قرار گرفتاه و یاا در 
زندان باقی مانده اند. وضعیت آنها نیاازماناد تاوجاه 

  .فوری می باشد

اعضای سندیکای کارگران اتوبوس رانای تاهاران 
که در این خصوص مستلزم حمایت فوری هساتاناد 
از جمله شامال سایاد رساول طاالاب ماقادم، وحایاد 
فریدونی، حسن سعیدی و رضا شهابی می بااشاناد. 
اساماااعاایاال بااخااشاای، ناامااایاانااده کااارگااران و عضااو 
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپاه، هامایان طاور 
روزنامه نگاران مستقل و مدافع حقوق کاارگاران، 
سپیده قلیان، ساناز الهیاری، امیر امیر قلی و امایار 
حسین محمدی فرد، نیزدر ارتباط باا تاظااهارات و 
اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه در زنادان باه 

  .سر می برند

واضح است که تنها دلیل این بازداشت ها و حبس  
های غیر قانونی ارعاب فعالین جنبش کاارگاری و 
مهار کردن خواسته های کارگری در محیاط هاای 
کار می باشد. اتحادیه کارگاران خادماات عاماومای 
کانادا فراخوان اتاحاادیاه هاای کاارگاری و دیاگار 
تشکالت مربوطه در سراسر جهان در محکومیات 
بازداشت های یاد شده و درخواست آزادی فاوری 
و بدون قایاد و شارط هاماه باازداشات شادگاان را 
تکرار می کند. آزار و اذیات و پایاگارد کاارگاران 
ایران به دلیال باکاارگایاری اسااسای تاریان حاقاوق 

  .شناخته شده بین المللی خود باید متوقف شود

  

 با احترام، 

 مارع هانکوعز ر یس کشوری  

 چارلز فلوری، دبیر خزانه داری کشوری 

  

رونوشت: ت. جارزبیاعز م. باتلرز ع. کاامارونز 
سندیکای کارگران شرکت اتوباوسارانای تاهاران و 
حومهز اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در 

 ایران

 

ترجمه و باز انتشار از سندیکای کارگران شارکات 
 واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

  ١١٢٢جوالی ٢ 

آیت هللا سید علای خااماناه ای، رهابار جاماهاوری  
 اسالمی ایران  

 حسن روحانی، ر یس جمهوری اسالمی ایران  

شاورای   –قوه قضاییه جماهاوری اساالمای ایاران 
 عالی حقوق بشر  

  

  :آقایان گرامی

به نمایندگی از طرف اتحاادیاه کاارگاران خادمات  
عمومی کانادا نگرانی خود را از دستگیری ماجادد 
و زندانی کردن خانم آنیشا اسدالهی و ادامه حاباس 
سه زن دیاگار، عاافاطاه رناگاریاز، نادا نااجای و 
مرضیه امیری، اعاالم مای کانایام. باه عاالوه، ماا 
خواستار آزادی فاوری و بای قایاد و شارط هاماه 
اعضای بازداشتای سانادیاکاای کاارگاران شارکات 
اتوبوسرانی تهران و حاوماه و دیاگار کاارگاران، 
معلمان و فعاالن اجتماعی ای هستیم کاه باه دلایال 

در   ١١٢٢شرکت در فعالیتهای روز اول مااه ماه 
  .معرض حبس و آزار و اذیت قرار دارند

خانم آنیشا اسدالهی در جریان تجمع روز اول مااه  
مه در تهران دستگیر و پس از ساه روز باا قارار 
وریقه موقتا آزاد شده بود. متاسفانه وی در تااریاخ 

پس از خروج از ماحال کاارش    ١١٢٢ژو ن  38

دوباره دستگیر شد. نیروهای امنیتی پس از تفتیاش 
خانه او و منزل برادرش، لپ تاپ و برخی دیاگار 
از متعلقات شخصی آنیشا اسداللهی را توقیف و او 

  .زندان اوین منتقل کردند 202را به بند 

عاطفه رنگریز، ندا ناجی و مرضیه امیری نیز از 
بازداشت شدگان سرکوب خشونت بار راهپیاماایای 
اول ماه مه هستند که با وجود بیش از یک مااه از 
پایان روند بازجویی همچنان در زندان به سر مای 
برند. این زنان مدافعین حقوق کارگران هساتاناد و 
تنها "جرم" آنها، شرکت در حارکات صالاح آمایاز 
اول ماه مه است. تالش خاناواده هاای آناان بارای 
پیگیری وضعیات ایان افاراد از طاریاق ماقااماات 
قضایی و امنیتی تا کنون بای ناتایاجاه باوده اسات. 
روشاان اساات کااه آنااان هاادف آزار و ارعاااب 
سیستماتیک نیروهای قضایی و امنیتی قرار گرفته 

  .اند

نافار در اول مااه ماه در  00ما مطلع هستیام کاه 

تهران بازداشت شده اند. اکثر بازداشت شدگاان باا 
قرار وریقه آزاد و پس از آن به دادگاه احضار شده 

اتحادیه کارگران خدمات عمومی کانادا: اعتراض به حبس ناعادالنه 

 و محاکمه بازداشتیان روز کارگر 

اتحادیه کارگری یونیفور کانادا: اعتراض به حبس ناعادالنه و 

 محاکمه بازداشتیان روز کارگر و زندانیان هفت تپه

 
)آر ام تی( رد  «و حمل و نقل ربیتانیا کشتیرانی‘اتحادهي کارگران قطار،»فعاالن 

رب مترو لندن، همبستگی خود را با #اسماعيل_بخشی #سپیده_قلیان و  بخش غ
نیان سیاسی اعالم کردند و خوااهن آزادی آانن شدند  .دیگر زندا

 
 .خواهی #زندانیان_هفت_تپه را به گوش جامعه جهانی برسانیم صدای آزادی

 
 : خواه تپه و زندانیان ترقی شدگان هفت کمپین آزادی بازداشت -

@zendani7tapeh 
 

mailto:vsyndica@gmail.com
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بنابراین، ما از مقامات ایاران مایاخاواهایام باه ایان 
پیگردهای قضایی علیه فعالین کارگری پایان دهناد 

شهروند بازداشت شده با اسامی زیار را آزاد  ٢و 
 :کنند

 

 آنیشا اسداللهی

 عاطفه رنگریز

 ندا ناجی

 مرضیه امیری

 اسماعیل بخشی

 سپیده قلیان

 امیرحسین محمدی فرد

 ساناز الهیاری

 امیر امیرقلی

 

 با تشکر از توجه شما،

. 

 سی اس پی-کانلوتا

 (3128مرداد  ٢)١١٢٢جوالی  21سا وپا ولو، 

 

ترجمه و باز انتشار از سندیکای کارگران شرکات 
 واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 :به

رهبر جمهوری اسالمی ایران، آیت هللا سایاد عالای 
 خامنه ای

 رییس جمهوری اسالمی ایران، حسن روحانی

شورای عالی  -قوه قضاییه جمهوری اسالمی ایران
 حقوق بشر

 

 موضوع: درخواست در مورد زندانیان سیاسی 

سی اس پی، اتحاادیاه کاارگاری و ماردمای -کانلوتا
برزیل، از ماقااماات ایاران مصاراناه درخاواسات 

 :بازنگری در موارد زیر را دارد

زن کاه در  4شهروند ایرانی، شامل  ٢تداوم حبس 

رابطه با شرکات در تاجاماع مساالامات آمایاز روز 
 5جهانی کارگر امسال در تهران بازداشت شدند و 

فعال کارگری و روزنامه نگار کاه در ارتابااط باا 
اعتراضات مسالمت آمیز کارگاران هافات تاپاه در 

 .جنوب غربی ایران در بازداشتند

اقدامات سرکوبگرانه ضد سندیکایی علیه سندیکای 
کارگران اتوبوسرانی تهران و سندیکای کاارگاران 
نیشکر هفت تپه که اعضایشان به دلیل فاعاالایاتاهاای 
مسالمت آمیز و قااناونای زیار فشاارهاا و تاعاقایاب 

 .قضایی هستند

ما میدانیم کاه در اصاول اناقاالب ایاران در ساال 
حقوق شهروندی مانند حق تشکیل تجمعاات  ٢٢۷٢

مسالمت آمیز، تظاهرات و اعتصابات کاارگاری و 
هاامااچااناایاان حااق تشااکاایاال آزادنااه اتااحااادیااه هااا و 
سازمانهای کارگری پیش بینی شده باودناد، حاقاوق 
دموکراتیکی که در رژیم شاه به رسمیات شانااخاتاه 

  .نمیشدند

مااا هاامااچااناایاان آگاااهاایاام کااه ایااران زیاار بااار فشااار 
تحریمهای غیرقانونی آمریکاا اسات و ایان بااعاث 
تضعیف اقتصاد ایران و بدتر شدن شرایط زنادگای 
کارگران شده است. ما معتقدیم که این بازداشتهاا و 

راساتاا باا ایان تاحاریاماهاای  پیگردهای قضاایای هام
جنایتکارانه در ضدیت باا ماردم ایاران عامال مای 

 .کنند

اعتراض به بدی شرایط کار توسط آن ها. به واقاع 
این روزنامه نگاران در رابطه با حق آزادی بیان، 
حق آزادی انجمن و جلسه به وظایافاه اشاان عامال 

 .کردند

ما سازمان های سندیکایی فرانساوی امضاا کاناناده 
این نامه با تمام نیرو ایان اعاماال سارکاوباگارایااناه 
ا محکوم می کنایام. از رژیام  غیرقابل تحمل را قویا
ایران می خواهیم که به پیمان های بین المالالای کاه 

  .دولت ایران امضا کرده احترام بگذارد

ما خواهان آزادی بدون قید و شرط  و فوری هاماه 
سندیاکاالایاسات هاا، روزنااماه ناگااران و فاعاالایان 

  .زندانی، و توقف هرگونه سرکوب هستیم

  

  .سالم های محترمانه ما را بپذیرید

 با تقدیم احترامات 

کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار )س. اف.  
 د. ت( 

 کنفدراسیون عمومی کار )س. ژ. ت( 

 کنفدراسیون متحده سندیکایی)اف. اس. او( 

 اتحاد سندیکایی همبستگی) سولیدر( 

 اتحاد ملی سندیکاهای مستقل)او.ان. اس. آ(                                                  

  

  

  :رونوشت به

 آقای حسن روحانی، ر یس جمهور 

 آقای ابراهیم ر یسی، ر یس قوه قضا یه 

 سفیر ایران در پاریس

 

ترجمه و باز انتشار از سندیکای کارگران شارکات 
 واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 هللا سید علی خامنه ای  آیت

 رهبر جمهوری اسالمی ایران 

 دفتر رهبری 

 تهران، ایران 

  

   ١١٢٢ژو یه  ١٠پاریس 

 آقای رهبر 

با گذشت دو ماه از تاجاماع آرام روز کاارگار در 
مقابل مجلس در تهران، فشار بار زناان و ماردان 
دستگیر شده همچناان اداماه دارد. از پاناجااه نافار 
دستگیرشده که اکثریت آنان با قرار وریقه و کفالت 
بطور موقت آزاد شده بودند اکثرا به دادگاه احظار 

  .شده و تحت فشار قرار دارند

بیش از یک ماه است که بازجویی هاای خاانام هاا 
عاطفه رنگریز، ندا ناجی، مرضیه امیری و آنیشاا 
اسدالهی خاتمه یافته است. این افراد، برابر قااناون 
و رویه جاری قضایای، باایاد آزاد مای شادناد اماا 
مت سفانه آن ها  کماکان در زندان به سر می برناد. 
خانم ندا ناجی به واسطه جراحات ناشی ازضارب 
و شتم در زیر  شکنجه به باهاداری زنادان ماناتاقال 

  .شد

اسماعیل بخشی کارگر عضو سندیکاای کاارگاران 
شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، هماچاناان 
زنااداناای اساات. او شاادیاادا زیاار فشااار اساات تااا 
ادعاهایش در مورد شکنجه شادناش در زنادان را 
پس بگایارد. ساپایاده قالایاان دانشاجاوی ماباارز در 

 .وضعیت مشابه ای قرار دارد

همچنین روزنامه نگاران ساانااز الاهایااری، امایار 
امیرقلی و امیر حسین محمدی فرد از مااه ژاناویاه 

خودسرانه و بدون دسترسی به وکیل مادافاا  ١١٢٢
در زندان به سر می برند.  اتهامات آن هاا عامادتاا 

، »تجمع و تبانای عالایاه امانایات مالای«عبارتند از 
عضاویات «و  »نشر اکاذیاب«، »تبلیر علیه نظام«

ایان  .»در یک گروه با فعالیت علایاه امانایات مالای
اتهامات علیه این روزنامه نگاران مستقیما مربوط 
می شود به پوشش خاباری تاجاماعاات اعاتاراضای 
کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، 
در رابطه به خواست پرداخت مطالبات ماعاوقاه و 

حمایت و حضور 
ن  مقابل زندا

 اوین

از مقامات ایران “ کلکتیو سندیکاهای کارگری فرانسه”درخواست 

بازداشت شدگان روز جهانی ”برای آزادی و رفع تعقیب و فشار بر 

بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات کارگری شرکت کشت ”و “ کارگر

 “و صنعت نیشکر هفت تپه

 سی اس پی-کانلوتا

 )اتحادیه کارگری و مردمی برزیل(

فاارد،  ساااناااز الااهاایاااری و اماایاارحساایاان مااحااماادی
تیر در اعاتاراض باه  ٢٠نگاران ایرانی، از  خبر
شاان باه اعاتاصااب غاذا دسات  ی باازداشات ادامه
تیر اعالم  ١٠اند. چنان که پزشکان زندان در  زده

اند، ساناز الهیاری، باا تاوجاه باه وضاعایات  کرده
جسمی بسیار نامناسبی که در زندان به آن دچاار 
شده، در معرض خطر ایست تنفسای قارار دارد، 

تواند به ضاایاعاات ماغازی و حاتای مارگ  که می
 .منجر شود

ساناز الهیاری دست کم دو مااه اسات کاه دچاار  
کاهش وزن و لرزش شدید دست و پا شده است و 

بارد و باه درماان  ی مزمن رناج مای از درد معده
های  ی او پیوسته از مقام فوری نیاز دارد. خانواده

اند کاه او  دادستانی و مسئوالن زندان تقاضا کرده
های پزشکی به درماناگااهای در  را برای آزمایش

باایاارون زناادان ماانااتااقاال کااناانااد. بااا ایاان وجااود، 
جواب مانده اسات.  های این خانواده بی درخواست

تیر، ساناز الهایااری در پای وخاامات وضاع  ٢۷
اش به بهداری زندان منتقل شد. پزشکاان  جسمانی

در صدد تزریق سرم به او برآمدند که با ممانعات 

تیر نایاز ایان زنادانای بارای  ١۴وی مواجه شدند.
 .دقایقی از هوش رفت

مااورد   فاارد تاایاار، اماایاارحساایاان مااحااماادی  ١٠ 
وشتم زندانیانی قرار گرفت که محکاوم باه  ضرب

هاای  اند. این واقعه نگرانای بار شده جرایم خشونت
کاانااد کااه  دار در ایاان باااره را تشاادیااد ماای سااابااقااه

داری زندانیان عقیدتی در کنار زندانیاانای کاه  نگه
اناد ساالمات و  باار شاده مرتکب جارایام خشاونات

انادازد. باناا باه  امنیت آناان را باه ماخااطاره مای
استانداردهای حداقلی  ساازماان مالال در ماورد «

هاا و مسائاوالن  ، ماقاام»ی رفتار با زندانیان نحوه
موظف اند که زندانیان پرخشونت و خطرساز را 
از سایر زندانیان دور نگه دارناد و زنادانایاان را 
بر اساس سوابق کیفاری و ماوجاباات حاقاوقای و 

بانادی و تافاکایاک  شاان دساتاه قانونی  زندانی شدن
ا این موازین را زیار پاا  کنند. مقام های ایرانی علنا

گذارند و بنابراین در مورد رفتار بایارحامااناه،  می
غیرانسانی و تاحاقایارآمایازی کاه باا امایارحسایان 

 .فرد شده مسئول هستند محمدی

فرد به هماراه  ساناز الهیاری و امیرحسین محمدی
نگار دیگری به نام امیر امیارقالای، از اوایال  خبر

برنادز  زمستان سال گذشته در بازداشت به سر می
ا بااه دلاایاال  بااازداشاات ایاان خااباارنااگاااران صاارفااا

ی تااجاامااعااات کااارگااران در  خاابااررساااناای درباااره
تپه در استاان خاوزساتاان،  ی نیشکر هفت کارخانه

شااان،  در اعااتااراض بااه پاارداخاات نشاادن حااقااوق
 صورت گرفته است

های ایرانی بنویسایاد  اقدام شما مورر است. به مقام
درخواست کنید کاه ساانااز الاهایااری،   ها  و از آن

فرد و امیر امیرقلی را فاورا و  امیرحسین محمدی
بدون قایادوشارط آزاد کاناناد. ساانااز الاهایااری و 

شاان، باایاد  فرد، تا زمان آزادی امیرحسین محمدی
های پزشکای ماورد نایااز بارخاوردار  از مراقبت

ها مطابق باا ماوازیان اخاالق  شوند و این مراقبت 
پزشکی، از جمله اصول رازداری، استقالل رأی 

  .و عمل و رضایت آگاهانه باشد

 :لینک نسخه فارسی فراخوان اقدام فوری

https://t.me/
Amnesty_International/1320 

 :لینک نسخه انگلیسی در وبسایت عفو بین الملل

https://www.amnesty.org/en/
 documents/mde13/0928/2017/en/ 

الملل برای آزادی فوری  اخوان اقدام فوری عفو بینفر

 های نشریه گام و گزارش درباره اعتصاب غذای آنان بازداشتی

https://t.me/Amnesty_International/1320
https://t.me/Amnesty_International/1320
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/0728/2019/en/
https://www.amnesty.org/en/documents/mde13/0728/2019/en/
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انتشار ترجمه فارسی بیانیه حزب 

چپ آلمان درباره دادگاه 

 زندانیان هفت تپه و نشریه گام

 

با پیگیری و مماارسات رفاقاای هاماراه باا جاناباش 
کارگری و زندانیان سیاسی طبقه مانن و ماتاحادیان 
سیاسی آن )جنبش دانشجاویای و زناان( در شاهار 

یک تحصن  ١١٢١آگوست  ١برلینز امروز جمعه 
اعتراضی در مقابل دفتر مرکزی حزب چپ آلمان 
سازماندهی شدز که این حزب را مجبور باه اعاالم 
همبستگی با زندانیان سیاسی اعتصابات هفات تاپاه 
و نشریه گام کرد و به همین جهت بیانیه ای را در 
ماحااکاوماایات زناداناای و دادگااه عالاایاه آناان و در 

 همبستگی با ایشان صادر کردند

ضمن اعالم همبستاگای باا رفاقاای ساازمااناده ایان  
اکسیون ترجمه فارسی بیانیه حزب چپ آلاماان را 

 منتشر میکنیم

 همبستگی و مقاومت 

 خوشه های خشم 

 

 ترجمه بیانیه مطبوعاتي حزب چپ المان

صبح امروز جمعی از فعااالن سایااسای ایاران در  
ارتباط با دادگاه اسماعیل بخشی، علی نجاتی، امیر 

یااری،  فرد، ساانااز هللا امیرقلی، امیرحسین محمدی
مارداد  ٢١قالایاان کاه فاردا  عسل محمدی و سپایاده

شود، مقابل  خانه کارل لیبکنشت دفاتار  برگزار می
حزب چپ آلمان تحصن کردند. حزب چپ از ایان 
حرکات اساتاقاباال و در یاک جالاساه مشاتارع باا 

 کند. های آنها حمایت می کنندگان از خواسته تحصن

توبیاس فلوگر، معاون رهبری حزب در ایان بااره 
 گوید: می

فردا )شنبه سه اوت( در ایران دادگاه هافات عضاو 
مطرح جنبش کارگری ایران برگزار خاواهاد شاد. 

نشده )ماعاوق(، و   های پرداخت ها علیه دستمزد آن
ها و شرایاط کااری باهاتار  همچنین افزایش دستمزد

اناد.  گیر و زندانای شاده اعتراض کرده بودند، دست
حباس طاوالنای مادت دساتاگایارشادگاان را تاهادیاد 

ها کنشگر دیاگار از جامالاه ماعالاماان،  کند. صد می
اعضای سندیکاها، فعالین زنان و غیاره در ایاران 
در حبس هستند. حکومات ایاران در ساایاه تاهادیاد 
جنگ آمریکا سرکوب در داخال کشاور را تشادیاد 

 کرده است.

حزب چپ آلمان همبستگای خاود را باا کاارگاران 
زندانی و همچنین کنشگران سیاسی در ایران که با 
سرکوب گسترده رژیم اقتدارگارا رو درو هساتاناد 

 دارد و خواستار آزادی آنها است. اعالم می

حزب چپ به صورت مشاخاص و رسامای عالایاه 
جنگ در ایاران ماوضاع دارد و هامازماان عالایاه 
اقتدارگرایی رژیم ایران موضع دارد. افزایش تنش 

کااران  در ایاران  نظامی )بحران نظامی( محافظه
کاناد. باناابارایان ماا از دولات آلاماان  را تقویت مای

خواهیم به صورت فاعاال عالایاه افازایاش تاناش  می
 نظامی و آزادی زندانیان سیاسی تالش کند.

 

Solidarität mit den inhaftierten 
politischen Aktivisten in Iran 

 

 بیانیه مطبوعاتی به زبان آلمانی در لینک زیر

https://bit.ly/2YDYgyH 

 linke.de/start/-https://www.die 

بیانیه حمایتی سازمان جوانان حزب 

چپ سوسیالیست ایالت راینالند 

فالتز آلمان به کارگران و جنبش 

 کارگری در ایران 

 
 همبستگی با مبارزات کارگران در ایران 

اناجامان کاارگاران ایاالات رایاناالناد فاالاتاز یک    
همبستگی خود را نسبت به مبارزات ماردم ایاران 

  .و بویژه ازجنبش کارگری بیان میکند

مااا از خااواسااتااه هااای آزادی فااوری هاامااه  دو 
زندانیان سیاسی، ملی سازی شرکت ها و کارخانه 
ها تحت کنترل کامل کاارگاران، هاماچانایان کانااره 
گاایااری حااکااوماات و تاامااام خااواسااتااه هااای دیااگاار 

 کارگران حمایت می کنیم 

قاه سه   هر زماان کاه الزم بااشاد ماا از هام طابا
هایمان در ایران باا فاعاالایات هاای ماتافااوت ماان 

 حمایت خواهیم کرد 

بارای بااال باردن آگااهای و اطاالعاات از   :چهار
مبارزات رفقای ما در ایاران، ماا از هاماه گاروه 
های شورایی و مردمی که مایال باه ساازماانادهای 
فعالیت های مختلف هساتاناد حاماایات مای کانایام . 
همچنین ما حاضر به پشتایاباانای ماالای از طاریاق 

  .انجمن ملی اینجا هستیم

باا تاوجاه باه پایاونادهاای اقاتاصاادی ماهام   پنج 
جمهوری فدرال آلمان با حکومت و سرمایه داری 
ایران، جنبش کارگری آلمان را در مسئولیت ویژه 
ای می بینیم که در حال حاضر به آن عامال نامای 
کند. ما به عنوان انجمن کارگاری ایان ایاالات مای 
خواهیم این مسائاولایات را باه عاناوان باخاشای از 
فعالیت مان به عهده بگیریم. رفقاای ماا در زنادان 
های رژیم تحت شکنجه هستند که شایسته حاماایات 

  .از طرف همه کارگران در آلمان هستند

ما هر گونه مداخله نظامی یا تاحاریام هاای شش  
اقتاصاادی را باه شادت ماحاکاوم مای کانایام. ایان 
اقدامات فقط حکومت ایران را تقویت می کاناناد و 
بیشتر از همه مستقیم به طاباقاه کاارگار در ایاران 
ضربه میزند. رژیام اظاهاار مایاکاناد کاه در حاال 
حاضر با دشمنان خارجی مقابله میکند و این بهانه 
ای است کاه سارکاوب را بار روی کاارگاران و 
فعالین کارگری بایاشاتار کاناد. اقاداماات دولاتاهاای 
امپریالیساتای هایاچ وقات باه طاباقاه کاارگار هایاچ 

  !کشوری کمک نکرده و نمی کند

ما از پیگرد قانونی علیه سران و حاامایاان هفت  
  .رژیم حمایت می کنیم

ما بعنوان بخشی از طبقه کاارگار جاهاانای هشت  
نمی خواهیم یاک باازساازی سالاطاناتای در ایاران 

ما با هر تالشی از طرف بارخای از   داشته باشیم.
سیاستمداران تبعیدی سلطنت طلب و یا دولت های 

چانایان باازساازی، ماقاابالاه   غربی بارای تارویاج
  .خواهیم کرد

ما حکومت فدرال آلمان را، مانند بسیاری از   نه 
کشورهای عضو اتحادیه اروپا، به عاناوان ماتاحاد 
جمهوری اسالمی می دانیم. طبقه حاکم و حاکاماان 
بر جهان ممکن است اختالفاتی با هم داشته بااشاناد 
و حتی بر علیه همدیگر هم بجنگند، اما همیشه در 
برابر مطالبات و مبارزات کارگران برای رهاایای 
از استثمار متحد همدیگار هساتاناد. تاناهاا ماتاحادان 
واقعی کارگران هر کشوری، کارگران کشورهای 
دیگر هستند. ما خاودماان را باه عاناوان یاکای از 
مبارزان پرولتاریای جهانی برای آزادی هم طباقاه 
هایمان چه در تهران، پاریس و برلایان و .... مای 
دانیم. ما میخواهیم این همبستاگای و اتاحااد را در 

  .مبارزات روزانه مان بگنجانیم
 

 انجمن کارگران ایالت راینالند فالتز آلمان 
  ۲۱۸۹خرداد  ۱۲برابر با  ۱۱۲۸ژوئن  ۱۲

 
ترجمه متن بیانیه: از آلمانی به انگلیسی: کاتیا 
الخویچ، ادیتور صحفه فیس بوکی اعتراضات 

 ایران 
از انگلیسی به فارسی: بختیار پیرخضری ادمین 

 صحفه فیس بوکی اعتراضات ایران

 کمونيستها و پراتيک پوپوليستى

بينش پوپوليستى در زمينه تشکيالت، از ساختن تشکيالتى 

انقالبى براى سازماندهى انقالب اجتماعى پرولتاريا طفره 

ميرود، زيرا اين امر را اساسا به معناى ملموس و عينى 

در نظر نميگيرد و لذا هر کس به فوريت  عمل انقالبى کلمه

خواهان سازمان دادن طبقه کارگر در حزب مستقل 

اش باشد، هر کس بر آگاه کردن پرولتاريا به منافع  طبقاتى

اش( بمثابه  مستقل طبقاتى اش )يعنى منافع سوسياليستى

اصرار ورزد، از جانب  کار مبرم و روزمره سازمانى يک

اين کار آرام سياسى ”پوپوليسم چنين پاسخ ميگيرد که: 

انقالب  شگفت انگيز است که سازمان دادن“! است

امرى که دهها  - قدرت سياسى پرولتاريا و گرفتن اجتماعى

کار ”برچسب  -سال است به تعويق و تاخير افتاده است 

 بخورد! “ آرام سياسى

نمونه ديگر مقاومت پوپوليستى در برابر اتخاذ سبک کار 

کمونيستى اين است که پافشارى بر فوريت بخشيدن به کار 

سوسياليستى )اعم از تبليغ و ترويج و سازماندهى 

گرائى  سوسياليستى طبقه کارگر( بر چسب ولونتاريسم و اراده

ميخورد. کار سوسياليستى براى پوپوليسم در تحليل نهائى و 

اى از رشد جنبش  عليرغم هر ادعائى که داشته باشد، به درجه

خودبخودى طبقه کارگر منوط و موکول ميشود. در اين ديدگاه 

در نظر  طبقه کارگر سوسياليستى اصوال بعنوان جنبش  جنبش

“ خودبخودى”گرفته نميشود و صرفا به قطب مخالف جنبش 

تبديل ميشود. در اينجا اين واقعيت فراموش ميشود که 

پرولتاريا هر قدر هم خودبخودى باشد، “ خود بخودى”جنبش 

اى است که  ديگر عصيان بردگان که نيست! اين جنبش طبقه

در هر مقطع بر زمينه نظريات موجود و در دسترس خود، 

   اشکال ابتدائى حرکت به خود ميگيرد و به راه ميافتد.

  جمعبندى کلیات مبحث سبک کار

 در کنگره اول اتحاد مبارزان کمونیست
 نشریه بسوى سوسیالیسم، دوره اول شماره ٣، ۱۱ مرداد ۲۱٣۱

https://www.die-linke.de/start/
http://hekmat.public-archive.net/archive/BSa6/BSa6_10.html


 

 
در پایان تجمع رفیق آذر مدرسی رو به 
کنسولگری گفت که جمهوری اسالمی روزهای 
آخر حاکمیت خود را میگذراند. دیر نیست 
روزی که ما کمونیستها و طبقه کارگر به زودی 
پرچم آزادی، برابری، رفاه و سعادت همگانی 
در شهرهای ایران را به اهتزاز در آوریم و 
سران حکومت را در دادگاههای مردمی محاکمه 

 کنیم. 

تشکیالت لندن حزب حکمتیست )خط رسمی( در 
ادامه تالشهای مستمر خود برای رساندن صدای 
اعتراض طبقه کارگر و مردم محروم ایران به 
گوش فعالین چپ و کارگری بریتانیا و اروپا و 
همچتین فشار به مراکز جمهوری اسالمی در 
لندن برای آزادی کارگران و سایر زندانیان 
سیاسی، تا آزادی همه زندانیان سیاسی در ایران 
به تجمعات و برنامه های مختلف خود ادامه 

  .میدهد

ما ضمن قدردانی از شرکت کنندگان در این 
تجمع، همه ایرانیان آزادیخواه، حامیان کارگران 
و زندانیان سیاسی را به حضور فعال در این 
اعتراضات، در جلب حمایت از مبارزه مردم در 
ایران برای آزادی و رفاه، فشار به جمهوری 
اسالمی برای آزادی زندانیان سیاسی دعوت 

  .میکنیم

 

 
  خط رسمی -تشکیالت لندن حزب حکمتیست 

 
 ٢٨مرداد  ٢١شنبه 

گزارش تجمع لندن در اعتراض به 

 دادگاهی زندانیان هفت تپه

 
 

به (  ٢٨مرداد  ٢١)  ١١٢٢روز شنبه سوم اوت 
خط  - فراخوان تشکیالت لندن حزب حکمتیست

رسمی و کارزار شاهرخ زمانی و همچنین جمعی 
از فعالین سیاسی لندن تجمعی در اعتراض به 
محاکمه زندانیان هفت تپه و نشریه گام )اسماعیل 
بخشی، سپیده قلیان،  علی نجاتی، امیر امیر قلی، 
ساناز الهیاری، امیر حسین محمدی فرد و عسل 
محمدی( و همچنین فعالین کارگری بازداشت شده 
روز جهانی کارگر در ایران و سایر زندانیان 
سیاسی در لندن مقابل کنسولگری جمهوری اسالمی 

 .برگزار گردید

شرکت کنندگان با شعارهای خود علیه سرکوب 
کارگران و خواست آزادی کارگران زندانی و 
همچنین بنرهایی که حاوی این شعارها بود توجه 

  .بسیاری را به خود جلب کردند

در این تجمع ضمن اعتراض به دادگاهی و ادامه 
بازداشت های فعالین هفت تپه و شرکت کنندگان در 
روز جهانی کارگر، معترضان خواستار آزادی بی 
قید و شرط تمامی کارگران بازداشتی و همچنین 
فعالین عرضه های دیگر و سایر زندانیان سیاسی 

 .شدند

رفقایی از رهبری حزب از جمله خالد حاج 
محمدی، رریا شهابی و آذر مدرسی که در جمع 
حضور داشتند در سخنان خود به اعتراضات طبقه 
کارگر در ایران، شکست جمهوری اسالمی در 
ایجاد فضای ارعاب در جامعه، محاکمه زندانیان 
هفت تپه پشت درهای بسته و هراس حکومت از 

 جنبش کارگری اشاره کردند.

چند نفر از معترضین در اعتراض به دستگیری 
 های اخیر به در و دیوار کنسولگری رنگ پاشیدند. 
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تجمع در حمایت از زندانیان 

 هفت تپه در شهر گوتنبرگ

 

مرداد، همزمان با روز  ٢١اوت،  ٠روز شنبه 
محاکمه زندانیان هفت تپه، به فراخوان 

حزب حکمتیست )خط   تشکیالت گوتنبرگ
رسمی( و چند جریان و سازمان سیاسی، 
آکسیونی اعتراض علیه محاکمه اسماعیل 
بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان، ساناز 
الهیاری، امیر امیرقلی و امیر حسین محمدی 
فرد و در دفاع و اعالم همبستگی با این 
زندانیان در یکی از میادین شهر گوتنبرگ 
برگزار شد. تظاهر کنندگان با در دست داشتن 
عکسهایی از زندانیان هفت تپه و شعارهایی به 
زبانهای فارسی و سو دی توجه مردم را به خود 

 جلب کردند.

در این آکسیون سخنرانیهایی در همین رابطه 
 انجام شد.

از طرف حزب حکمتیست )خط  وریا نقشبندی
رسمی( سخنرانی کرد. وریا نقشبندی با اشاره به 
وضعیت وخیم این زندانیان از روز اول دستگیری 
تا روز محاکمه، محاکمه مخفی کارگران را نشانه 
زبونی و استیصال جمهوری اسالمی در برابر 
جنبشی دانست که با آن روبرو گردیده و این روز 
را یک روز تاریخی در جنبش کارگری ایران 
دانست. وی همچنین اعالم کرد که جمهوری 
اسالمی در این روز یک جنبش را به پای میز 
محاکمه کشانده است و این زندانیان را به نمایندگی 
این جنبش دادگاهی میکند. در آخر بر ضرورت 
همصدای بیشتر با این زندانیان در هر نقطه از 

 ایران و خارج از ایران تاکید کرد.

این میتینگ با شعارهای شرکت کنندگان علیه 
جمهوری اسالمی و در دفاع از اسرای طبقه 

 کارگر به پایان رسید. 

 

 تشکیالت گوتنبرگ حزب حکمتیست )خط رسمی( 

 ٢٠٢٨مرداد  ٢٠ -١١٢٢اوت  ۴

میتینگ اعتراضی علیه محاکمه 

 زندانیان هفت تپه در کلن
 

اوت به دعوت فعالین کارگری،  ٠روز شنبه  
سازمانها و احزاب سیاسی در آلمان میتینگی در 
دفاع ازرهبران کارگری وفعالین سیاسی دربند 
ومحکوم کردن بیدادگاهی حکومت جمهوری 

 اسالمی ایران درمرکز شهر کلن برگزار شد. 

تظاهر کنندگان با در دست داشتن پالکاردها و 
پوسترهایی در دفاع از زندانیان هفت تپه و 
شعارهای "زنده باد کارگر، مرگ بر ستمگر"، 
"مرگ بر جمهوری اسالمی"، "زنده باد 
آزادی، زنده باد سوسیالیسم" به زبانهای فارسی 
و انگلیسی اعتراض خود به دستگیری ها و 
محاکمه فعالین کارگری و حامیان آنان را ابراز 

 میکردند. 

در این میتنگ سخنرانان متعددی به زبان آلمانی و 
 فارسی سخنرانی کردند. 

محمد راستی به نمایندگی از حزب حکمتسیت )خط 
رسمی( سخنرانی کرد. وی ضمن محکوم کردن 
بیدادگاه جمهوری اسالمی به عروج نسل جدیدی 
از رهبران کارگری، به راهی که طبقه کارگر، در 
تقابل با نیروهای ارتجاعی از اصالح طلب تا 
ناسیونالیستها و طرفدران سیاست انتظار دخالت 
امریکا، در ایندوره نشان داده است، به تالش در 
متحد و متشکل کردن طبقه کارگر در شوراها و 
مجامعه عمومی و بدست گرفتن اداره امور، اشاره 
کرد. وی در ادامه به ضرورت دفاع بی امان از 
 عزیزان در بند و تالش برای آزادی آنها پرداخت.   

در این تجمع اطالعیه تشکیالت خارج کشور 
حزب به زبان آلمانی از طرف الدن داور قرا ت 

 شد. 

 تشکیالت کلن حزب حکمتیست )خط رسمی(

 ٢٠٢٨مرداد  ٢٠ -١١٢٢اوت  ۴
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 جمهوری اسالمی در تنگنا

 

 

 

 

 

 

 

 آذر مدرسی

 

روزی نیست خبر دستگیری کارگران، معلمین، 
دانشجویان، زنان و مردان معترض و آزادیخواه 
و همزمان خبر تجمعات و تظاهراتها در اعتراض 
به فقر، به بیکاری، به فساد مالی در حاکمیت، به 
دستگیری و محاکمه زندانیان سیاسی و نمایندگان 
کارگری و .... در میدیای رسمی و غیر رسمی 

 در ایران و خارج کشور منتشر نشود. 

خبرهایی که گوشه هایی از جدال بر سر رفاه، 
سعادت، آزادی، برابری و عدالت اجتماعی! جدال 
بر سر آینده و قدرت سیاسی و حاکمیت را به 

 نمایش میگذارد.

خبرهایی که نه قدرت جمهوری اسالمی در 
سرکوب و حاکم کردن فضای ارعاب که تنگنا و 
ناتوانی رژیم در حاکمیت کردن را نشان میدهد. 
خبرهایی که بیش از هر چیزی ناکارآیی ماشین 
سرکوب در عقب راندن مردمی که برای آزادی، 
برابری و رفاه تمام و کمال به میدان آمده اند و نه 
"اهدا" آزادی نیمبند و یواشکی و نه دستگیری و 
زندانی کردن و پرونده سازی، نه عرو تیزوهای 
اوباش رژیم، از چماقداران در خیابان تا 
"قاضیان" نشسته بر کرسی قضاوت، آنها را 
عقب نمیراند، دیگر دستگاه سرکوبش کسی را به 
خانه نمیفرستد، دیگر زندان و دادگاهش هراسی 
در دل کسی نمی اندازد، دیگر اوباش چماقدار و 
گشت انصاراش قدرت تحمیل حجاب اجباری به 
زنان را ندارند. حاکمیتی که  نه تعرض بیشتر راه 

 نجاتش است و نه عقب نشینی! 

خبرهایی که ناتوانی جمهوری اسالمی در مقابله 
با جنبشی وسیع و توده ای و رادیکال را به نمایش 
میگذارد. جنبشی که در آن در ازا هر کارگر 
معترض و رهبر کارگری دستگیر شده و زندانی، 
دهها و صدها کارگر و رهبر کارگری قد علم 
میکنند، جنبشی که در آن جای هر زن 
آزادیخواهی که به جرم دفاع از برابری زن و 
مرد روانه زندان کرده اند، را دهها و صدها زن 
و مرد آزادیخواه میگیرند، جنبشی که دستگیری 
هر تک معترضی، هر معلم، فرهنگی، بازنشسته 
و .... با تحرکی وسیع در دفاع  از آنان و تالشی 
گسترده برای پر کردن جای خالی شان روبرو 
میشود. جنبشی رادیکال که "قوی ترین قدرت 
خاورمیانه" را به زانو در آورده. جنبشی که تنها 
راه بقاء اش پیشروی و به زیر کشیدن جمهوری 

 اسالمی است.

امروز بیش از هر زمانی جامعه برای پیشروی، 
برای آینده انسانی و آزاد خود چشم امید به جنبش 
ما، جنبش برابری طلبانه کارگری، جنبش 
استثمارشدگان، به رهبران و فعالین و پیشقراوالن 
آن دوخته است. باید برای پیشروی های بیشتر، 
برای پیروزی نهایی صفوف مان را محکم و 

 متحد تر کنیم. 

 

منتشر شده در نشریه حکمتیست هفتگی شماره 

۱۶۹ 

 

نظامی که در مقابل سپیده 

جوان به زانو در آمده 

 !است

 

سپیده قلیان جزو چندین زندانای سایااسای و مادنای 
است که در دوره اخیر بدالیال ماخاتالاف دسات باه 

سپیده که با پاخاش اخاباار  .اعتصاب غذا زده است
اعتصابات هفت تپه و فاوالد از حاقاوق کاارگاران 
دفاع کرده، تا کنون بارها محل بازداشت و زنادان 
او را تغییر داده  و اخیرا به زندان قرچک ورامین 
که از بدترین زندانهای رژیم  با شرایط  تارسانااع 
زندان ، خطر تهدید زندانبانان، عدم  امنیات جاانای 

، منتقال ...و محرومیت از حداقل نیازهای بهداشتی
 .شده است

سپیده قلیان از اول مرداد ماه در اعتاراض باه بای 
حقوقی و بی قانونی و قلادری دساتاگااه قضاایای و 
امنیتی دست به  اعتصاب غذا خشک زده اسات و 
اکنون بر ارر عوارض آن به بیامااساتاان ماناتاقال و 

 .سالمت و جان او در خطر است

دستگاه های عریض و طویل قضایی و اطالعااتای 
جامااهاوری اساالماای باا وجاود هامااه تامااهایاادات و 
تهدیدات و شکنجه های جسامای و روحای ساپایاده  
وخانواده او،  نتوانسته اند سپیده جوان را باه زاناو 

  .در آورد، اما خود به زانو در آمده اند

طبقه کارگر ایران این دوسات جاوان و دلساوز و 
سانادیاکااهاای  .انساندوست خود را تنها نمی گاذارد

کارگریز نهادها و کانونهای مدنی و انسانادوسات، 
کانون وکال، کانون معلمان و بازنشستگان، معلمان 
عدالتخواه، کانونهای زنان، دانشاجاویاان ماباارز و 
استادان شرافتمند و همه آزادیخواهان و ماخاالافاان 
ظلم و ستم، استبداد و سرکوب وبای عادالاتای، مای 
توانند در یک صف واحد و هامااهاناگ اعاتاراض 
شان را  با صدای بلند و رسا علیه خطری که جان 

دولات  . سپیده قلیان را تهدید می کند، اعاالم کاناناد
روحانی، مجلس شورای اسالمی و دستگاه قضایی 
رژیم باعاناوان دساتاگااه هاای سارکاوب و ساتام و 
تبعیض و نااباراباری مسائاول مساتاقایام ساالمات و 
امنیت جانی و هرگونه خطری که سپیده قالایاان را 

سپیده قلیان و همه زنادانایاان  .تهدید می کند، هستند
سیاسی که بخشا در اعتصاب غاذا بسار مای بارناد 

  .باید فورا آزاد شوند

سپیده قلیان باید به محلی امن منتقل و باه وکایال و 
خانواده خود دسترسی داشته و از حق انسانی دفاع 

سایااسات بایاشارمااناه و  .از خود بارخاوردار شاود
زبونانه دستگاه قضایی که حتی قابال از دادگااهای 
فرمایشی سپیده و دیگر زندانیان، آناهاا را از حاق 
داشتن وکیل محروم و تحت فشارهای گونااگاون و 
تهدید و مخاطرات جانی تا حد اعتصاب غذا قارار 
میدهند،  تنها زبونی و قلدری و لمپنیسم یک ناظاام 

  .مستبد و غیر مشروع را به نمایش می گذارند

 

 کارگران، معلمان، وکال، زنان، دانشجویان

دفاع از امنیت و سالمت و جان سپیده قلیان، دفااع 
جاماهاوری  .از آزادی و انسانیت کل جااماعاه اسات

اسالمی که در مقابل سپیده،  به زانو در آمده اسات 
در مقابل قدرت و اراده و صدای حق طلباناه شاماا 

اسارای خاود را از چاناگ  .تااب ماقااومات نادارد
 .دشمنان قسم خورده ازادی و انسانیت رها سازیاد

سپیده قالایاان و دیاگار هاماسارناوشاتااناش را تاناهاا 
درب نظاام دولات و ماجالاس و دساتاگااه  .نگذارید

قضایی و زندانهای رژیم را از پاشنه باکانایاد و تاا 
سپیاده ماباارز  .آزادی فرزندان خود از پای ننشینید

و انساندوست و طرفدار حقوق کارگر و انساانایات 
را که یک تنه در ماقاابال زور و ساتام و قالادری 
بیشرمانه دستگاه سرکوب اطالعاتی و امانایاتای و 

 .قضایی ایستاده است را تنها نگذارید

 

 (خط رسمی)حکمتیست-حزب کمونیست کارگری

 ۱۱۲۸ژوئیه  ۱۹ - ۸۹مرداد  ۶

( اولایان ١١٢٢)سوم اوت  ٢٠٢٨مرداد  ٢١شنبه 
نافار از کاارگاران هافات تاپاه و  ۷روز دادگاهی 

حامیان اعتصابات کارگری در هفت تپه و فاوالد 
چاه از جااناب طاباقاه  "ماحااکاماه"حول این  .بود

کااارگاار و مااردم آزادیااخااواه و چااه از جااانااب 
جمهوری اسالمی حساسیت زیادی باه خارج داده 

ایان اولایان باار ناباود کاه عاده ای باه جارم  .شد
عدالتاخاواهای و باه جارم دفااع از انساانایات در 
بیدادگاههای ایران در پشت درهای بساتاه و یاک 
جانبه و دور از چشم جامعه محاکاماه مایاشادناد و 
احکام دلبخواهی و سنگین عالایاه آناهاا از جااناب 
مزدبگیاران و جایاره خاواران حاکاومات صاادر 

این مورد هم بارای حااکامایان و هام بارای  .میشد
طبقه کارگر و صاف آزادیاخاواهای بسایاار ویاژه 

این یکی امتداد دیماه و تاحاوالت یاک دوره  .بود
تاریخی از حیات سیاسی جامعاه ایاران و اماتاداد 
یک کشمکش عدالتخواهانه محرومین جااماعاه باا 

کاارگاران هافات تاپاه و  .جمهوری اساالمای باود
حامیان آنها، در یک دوره تاریخی بعد از دیماه و 
به جرم اعتراضات و اعتصابات کارگری در دو 
مرکز هفت تپه و فوالد و نتایج آن و تارایاران ایان 
دو تحرع کارگری بر جاماعاه و ماخااطارات آن 
برای سرماایاه داران و حاکاوماتاشاان، ماحااکاماه 

 .میشدند

در تمام این مدت و از زمانی که اسماعیل بخاشای 
شکنجه و زندانی شد، از زمانی که عالای ناجااتای 
را دستگیر و روانه زندان کردند، از زماانای کاه 
سپیده قلیان دستگیر باه زنادان فارساتااده شاد، از 
زمانی فعالین نشریه گام، امیار حسایان ماحامادی، 
ساناز الهیاری، عسل محمدی و امیر امیرقلی، باه 
جرم پوشش خبری اعتصابات هفت تاپاه و فاوالد 
دستگیر شدند، جامعه شاهد یک کشمکش آشاکاار 
برای آزادی آنها و همازماان تاالش بای شارمااناه 

 "مشروعیت"حاکمیت برای پرونده سازی جهت 
دادن بااه پاارونااده سااازی هااا و تااوجایااه سایاااساات 
سرکوبگرانه خود علیه کارگران هفت تپه و فوالد 

  .بود

برای حاکمیات سااکات کاردن کاارگاران ایان دو 
مرکز، شکست اعتراضات آنها، مستاصل کاردن 

سخنگویان و نماایانادگاان آناهاا  "تنبیه"کارگران و 
اعتصابات کارگری در هفت تاپاه  .در اولویت بود

و فوالد، جدال آنان با سرمایه داران و ناهاادهاای 
حکومتی، توطئه هاای مشاتارع کاارفارماایاان و 
حاکمیت علیه کارگران، نقش رسانه هاای و قاوه 
قضااا اایااه و شااورای اسااالماای و خااانااه کااارگاار 
حکومت در ایان کشاماکاش و در کاناار نایاروی 
سرکوب و شکنجه گران و زندانبانان آنها، هاناوز 

در ماقاابال ایان هاجاوم  .هم ورد زبان هماه اسات
وحشیانه علیه کارگران این دو مرکز حاماایات از 

حمایتی که به مردم شریاف  .آنان شعف انگیز بود
مایالایاوناهاا کاارگار و  .اهواز و شوش محدود نشد

خااانااواده هااای کااارگااری، دانشااجااو و مااعاالاام و 
بازنشسته، زن و جوان آزادیخاواه جااماعاه، چشام 
امید به پیروزی کارگران فوالد و هفت تپاه بساتاه 
بودند و خود را در کاناار کاارگاران ایان ماراکاز 

اسماعیل بخشی های هفت تپه و فاوالد  .میدانستند
در قلب دهها میلیون انسان حتی فاراتار از ایاران 

  .جای گرفت

صحنه اولیان روز دادگااه ماهار ایان اوضااع را 
اولیان روز دادگااه کاه عاالوه بار  .برخود داشت

 "جرایم"اعالم کیفرخواست هفت نفر، به بررسی 
اسماعیل بخشی و محاکمه او اختصاص داده شاد، 
نه تنها اوج بیشرمی حاکمین کاه ناهاایات تارس و 

محاکمه مخفی و دور از  .زبونی آنها را نشان داد
چشاام جااامااعااه و تااالش باارای راه ناادادن وکاایاال 
اسماعیل بخشی به دادگاه، اوج رذالات و بازدلای 

ایان پاروساه اداماه  .حاکمین را به نمایش گذاشات
دارد و مردم ایران در انتظار نتایج این کشاماکاش 

از این بی شرمانه تر حملاه اوبااش لابااس  .هستند
شخصی ها به تجاماع خااناواده هاای زنادانایاان و 

 .دستگیری تعدادی از حامیان و همراهان آنها بود
در این روز تاعادادی از حاامایاان خااناواده هاا و 

زندانیان هفت تپاه و نشاریاه گاام از جامالاه رهاام 
یگانه، هیراد پیربداغی، فرید لطف آبادی و ساحار 
شهرابی فراهانی نیز دستگیر و تا اکنون خبری از 

 .وضعیت آنها در دست نیست

در اعتراض به این ماحااکاماات فارماایشای و ضاد 
کارگری تا هم اکاناون و در جاواب باه فاراخاوان 

کمپین حمایت از بازداشت شادگاان هافات تاپاه و "
، موجی از اعتراضات عالایاه "زندانیان ترقی خواه

محاکمات و در دفااع از زنادانایاان هافات تاپاه و 
دستگیر شدگان اول مه، چاه در ایاران و چاه در 

صدها نامه اعتراضی  .سطح جهان راه افتاده است
به مقامات جمهوری اساالمای ارساال و دادگااهای 
این عزیزان را محکوم و خواستار آزادی بای قایاد 

در این مدت کوتاه و علیارغام  .و شرط آنها شده اند
اتاحاادیااه  ٨١ماحادودیات هاای وسایااع ، باالاار بار 

کارگری از فرانسه، آلمان، ساو اد، اناگالاساتاان تاا 
، این محاکمات را محاکاوم و خاواهاان ...برزیل و

آزادی بی قید و شارط ایان هافات نافار و باعاالوه 
دهها نهاد و  .بازداشت شدگان روز اول مه شده اند

جریان، احازاب و جاریااناات ماخاتالاف سایااسای، 
در  ...نهادهای حقوق بشری، عافاو بایان الامالال و

کشورهای ماخاتالاف باه اشاکاال ماخاتالاف صادای 
اعااتااراض خااود بااه دسااتااگاایااری کااارگااران و 
آزادیخواهان به جرم عقیده و بیان و اعاتاراض باه 
فقر و محرومیت و استبداد، را باه گاوش روساای 

در ایران هزاران نافار  .جمهوری اسالمی رساندند
همراه انواع نهادهای کارگری از کارگران شرکت 
واحد و هفت تپه تا دهها انجمن صنافای کاارگاری، 
مااعاالاامااان، دانشااجااویااان، بااازنشااسااتااگااان، مااردم 
عدالتخواه در شهرهای مختلف، کانون نویسانادگاان 

و صدها شاخاصایات انساان دوسات و فاعاال  ....و
از زنادانایاان هافات تاپاه  ...کارگری، اجتمااعای و

اعتراض خانواده های زنادانایاان  .حمایت کرده اند
کاماپایان  .در همین مدت مرتب اداماه داشاتاه اسات

برای آزادی بازداشت شدگان هفت تپه و دساتاگایار 
مارداد،  ٢١شدگان اول مه و دستگیری های روز 

تا کنون دهاهاا تاجاماع بازرگ و  .هنوز ادامه دارد
کوچک در خود ایران، در کشوهای مختلف جهاان 
علیه محاکمات کاارگاران و فاعاالایان کاارگاری و 
حامیان طبقه کارگر و روزنااماه ناگااران نشاریاه 

این حقایق بیان سمپااتای  .گام، صورت گرفته است
وسیع طبقه کارگر و بشریت عدالتخواه به زندانیان 
هفت تپه و حامیان تحرکات کارگری فوالد و هفت 

همین حقیقت حاکمین را ترسانده و تالش  .تپه است
میکنند با کش دادن دادگاهی های فرمایشی و شارم 
آور، خااانااواده هااا و حاااماایااان زنااداناایااان و مااردم 

 .آزادیخواه را خسته و ساکت کنند

 

 بعد از هفت تپه نوبت فوالد است

دعوای حاکمیت با زندانیان هفت تپه و باازداشاتای 
های اول مه، جدال سرمایاه داران باا یاک طاباقاه 

پس زدن اعتاراضاات کاارگاری در ایاران،  .است
خاموش کردن صدای عدالتخواهی طبقه کارگر از 
کانال تسلیم کردن سخنگویان و رهبران و فاعاالایان 
اعتراضات آنها و حامیان و فعالین چاپای صاورت 
میگیرد که جسورانه از اعتراض این طبقه حمایت 

بعد از اسماعیل بخشی ها و علی ناجااتای  .کرده اند
ها و سپیده قلیانها و سااناازهاا، امایار حسایان هاا، 

 .، نوبت کارگران فوالد فارا مایارساد...عسل ها و
اخراج میثم المهدی ها و پرونده سازی برای بایاش 
از پنجاه تن از کارگران فوالد و تاعاداد زیاادی از 
کااارگااران هاافاات تااپااه کااه امااروز ظاااهاارا آزاد و 

تاالش بارای  .سرکاراناد، تاازه شاروع کاار اسات
شکست کل اعتراضات این دوره و فعالیان آناهاا و 
به تسلیم کشاندن کامل آنها در مقابل کارفرمایان و 
دولتشان، و از این کانال تحمایال باردگای کاامال و 
ساکت کردن طبقاه کاارگار در کال ایاران، هادف 

امروز این عاقاب رانادن و تسالایام  .حاکمیت است
کردن طبقه کارگر، از کانال محاکمه هفت تپاه ای 
ها و حامیان آنها و فردا از کانال باز کردن پرونده 
کارگران فوالد و بدنبال خافاه کاردن صادای حاق 
 طلبی هر معلم عادالاتاخاواه، دانشاجاو، پارساتاار و 

 سرمایه "عدالتخانه"طبقه کارگر در 

 

 خالد حاج محمدی



 
ما فرهنگ مردم را عوض ميکنيم. بجاى اين 

که شما بياييد نيمى از جامعه را قربانى بکنيد، 

ميتوانيد آن فرهنگ را قربانى بکنيد. خيلى 

ساده است! ما مردم مترقى و پيشرو آن 

مملکت را بسيج ميکنيم و سازمان ميدهيم. ما 

کنار هر مدرسه دخترانه يا هر مدرسه مختلطى 

که قرار است در آن مملکت وجود داشته باشد، 

راديکالهايى را ميگذاريم که جلوى اوباش را 

بگيرند. ما قوانينى را ميگذرانيم و اين قوانين 

هايى تضمين ميکنيم که ضامن  را با بودجه

شرکت زنان در فعاليت اجتماعى باشد، جلوى 

تحريک عليه آنها را بگيرد، جلوى نيروهاى 

قشرى و عقب مانده را بگيرد. ما کارى خواهيم 

کرد که کسى که مزاحم امر رهايى زن و امر 

برابرى زن و مرد بشود، جامعه او را به چشم 

خطاکار نگاه کند، درست مثل کسى که مزاحم 

بهداشت مردم شده، کسى که مزاحم 

خوشبختى آدمها بطور کلى شده، درست مثل 

کسى که از اموال دولتى و اموال کشور 

اختالس کرده، درست مثل کسى که مانع 

رساندن بيمار به دکتر شده... به همان چشم به 

کسى نگاه کنند که مانع درس خواندن 

دخترى شده، مانع اشتغال زنى شده، يا مانع 

اين شده که زنى هر لباسى ميخواهد بپوشد و 

به سر کار برود. ما فرهنگ را عوض ميکنيم. 

بجاى اين که خودمان را عوض کنيم، يا 

حقيقتى که به آن معتقديم زير پا بگذاريم، 

 آن فرهنگ را عوض ميکنيم. 

آن فرهنگ از کجا آمده؟ آن فرهنگ هم 

تاريخا محصول طبقات حاکمه در آن کشور 

است، فرهنگى است که بدرد سودآورى 

سرمايه ميخورده، فرهنگى که بدرد حاکميت 

همين الت و لوتايى که در ايران بر سر کارند 

ميخورده... ما حکومت را عوض ميکنيم، 

همه جاى دنيا  .فرهنگ را هم عوض ميکنيم

همينطور است. شما نميتوانيد آزادى بياوريد 

بدون اينکه به سنتهاى عقب مانده هجوم 

ببريد. ما اين سنتها را عقب ميزنيم، نيم 

بيشتر مردم ايران، فکر ميکنم اکثريت عظيمى 

از مردم ايران در حرکت عليه فرهنگ عقب 

مانده با ما خواهند بود. اگر هم بخشهايى 

قشرى و عقب مانده و متحجر پيدا بشود، 

اى ندارند، بايد دندان روى جگر بگذارند.  چاره

باالخره کسى بايد دندان روى جگر بگذارد. يا 

زن بايد دندان روى جگر بگذارد و تحت ستم 

بماند، يا آن حاج آقا بايد دندان روى جگر 

بگذارد. ما در اين قضيه ميگوييم حاال حاج آقا 

 …لطفا دندان روى جگر بگذارد

 منصور حکمت

 طبقه کارگر در ...

باه ایان  .بازنشسته و زن براباری طالاب مایاگاذرد
اعتبار این جدال و کشمکش و جنگ دو طبقه یکی 
برای تحمیل کاامال باردگای و یاکای در دفااع از 
هستی و حارمات و شاخاصایات و اباتادایای تاریان 

 .امکانات زیستی و امنیت برای خود است

زندانیاان هافات تاپاه، دساتاگایار شادگاان اول ماه، 
زندانیان نشریه گام و کساانای کاه روز ماحااکاماه 
زندانیان هفت تپه دستگیر شدند، همگای زنادانایاان 
طبقه کارگر و اسرای طبقه ما نزد حاکمین هستاناد 
و تاالش بارای آزادی آناهاا و پاس زدن تاعارض 

 .حاکمیت از نان شب واجب تر است

 

 تعرض حاکمیت را باید پس زد

محاکمه کارگران هفت تپه و حامیان آناهاا، شاروع 
امروز و باا فضاای  .یک تعرض همه جانبه است

جنگی در خلیج فارس و با تحرکات دولت تاراماپ 
و گستارش مایالایاتااریسام در ماناطاقاه، باا تاحاریام 
اقتصادی که به بهانه مقابله با جاماهاوری اساالمای 
به مردم ایران تحمیل کرده اند، شرایطی را بارای 
حاکمین بر ایران فراهم کرده اند تا از این اوضااع 
به عنوان فرصتای عالایاه طاباقاه کاارگار و ماردم 

فضاای جاناگای و خاطار  .آزادیخواه استافااده کاناد
با آمریکا و قلدری آن،  "مبارزه"دشمن خارجی و 

به عنوان یک پرچم بلند شده است و زیار شااخ و 
شانه کشیدنها برای ترامپ و هاماراهاان او، یاک 
جنگ تمام عیار علیه طبقاه کاارگار ایاران، عالایاه 
عاادالااتااخااواهاای و باارابااری طاالااباای، عاالاایااه صااف 

عارباده  .آزادیخواهی در ایران شاروع شاده اسات
کشی های سپاه پاسداران و فرماندهان آنها، ارتاش 
و مقامات آنها، قوه قضا یه و آخاونادهاا و ماراجاع 
اسالمی آنها علیه زنان و تالش برای زناده کاردن 
قوانین ضد زن و فرهناگ و فضاای اساالمای بار 
جامعه، در کنار فقار و گارساناگای و بایاکااری و 
فالکت، همراه با ماحااکاماات هافات تاپاه ای هاا و 
دستگیری ها وسایاع و احاکاام ساناگایان زنادان و 

، همگی گوشه ای از ایان ....وسیقه های سنگین و
تعرض به خود جاماعاه و در راس آن باه طاباقاه 

 .کارگر است

دوره  .اما این تعرض را مایاتاوان و باایاد پاس زد
 .عربده کشی اوباش حکومتی پاایاان یاافاتاه اسات

جامعه ایران را نمیاتاوان باه دوره قاتال عااماهاای 
گذشته و اعتراف گیری و اسید پاشی دهه شاصات 

تعرض امروز حاکمین نه از سر قادرت  .برگرداند
بلکه در دوره ضعف و زباونای و بارای دفااع از 

مردم آزادیخواه  .موجودیت و ماندگاری خود است
ایران، طبقه کارگر و نسل دختر و پسر جوان ایان 

جامعه جلو آمده اسات  و اماروز  .طبقه، نمیپذیرد
به یمن مبارزات این دوره و با اتکا به تاجاارب تاا 
کنونی، این حاکمین هستند که قدم به قدم مجبور به 

نفرت عماومای  .کوتاه آمدن و عقب نشستن شده اند
از حاکمیت به اوج خاود رسایاده اسات و جاناباش 
برای به زیر کشیدن جمهوری اسالمی مدتها اسات 

این جنبش اماروز بایاش از هار  .شروع شده است
زمانی شانس آنرا دارد که با اتکا باه یاک جاناباش 

این جاناباش را باایاد  .رادیکال کارگری پیش برود
این جنبش را باید با کمونایاسام طاباقاه  !سازمان داد

کارگر، با رهبران و فعالین متحد آن، با شبکاه هاا 
و محافال ماتاحاد کاارگاری و باا افاق و سایااسات 
کمونیستی، ماجاهاز و آمااده جاناگ ناهاایای بارای 

کمونیستها و طبقاه کاارگار در صاف  .رهایی کرد
 )خط رسمای(مقدم این تالشند و حزب حکمتیست 

در کنار هزاران کمونیست و رهبر کاارگاری، در 
کنار هزاران زن و جوان کمونیست جااماعاه، ایان 

 .وظیفه تاریخی را در مقابل خاود گاذاشاتاه اسات
تاریخ را ما با دستان خود و با دخالت هاوشایااراناه 

باید تضمین کنایام صاف  .و نقشه مند خود میسازیم
و جنبش ما سازندگان آیناده و رقام زدن تاحاوالت 

  .این دوره  است

 !دو کیفرخواست

اعتصابات کارگری، ماعالاماان، باازنشاساتاگاان و  
اعااتااراضااات دانشااجااویااان و خاایاازش تااوده ای 
زحمتکشان در دوره اخیر، یک کیفرخواست علیاه 

درایان   .سرمایه داری و حاکمیتش در ایاران باود
باه سارماایاه داران و   کیفرخواست، طبقه کارگار

حکومت شان اعالم کرده است که در یاک تاباانای 
مردم را خالی، امنیت و ساالمات   تبهکارانه، سفره

 ۲١ .جامعه را بحد فالکت و کشتار جمعی رساندید
فقر نگه داشتید،   درصد جمعیت ایران را زیر خط

کل داراییهای مملکت را قباضاه کاردیاد، فااسادیاد، 
دزدید، اختالسگرید، احتکار می کنایاد، قااچااقاچای 
موادمخدرید، شکنجه گرید، قاتلید، هر دو سااعات 
یک نفر را اعدام کردید، کودکان ماا را باه زباالاه 

چاوب   .گردی، فقارا را باه گاورخاوابای ساپاردیاد
حراج به کارخانه هاا و نایاروگااه هاا و اماوال و 

شااماااا صاااالحاایااات  .دارایاایااهاااای جاااامااعاااه زدیاااد
 .جامعه را ندارید ما خود آنرا اداره می کنیم  اداره

ما طبقه کارگر و مردم را باه تشاکایال شاوراهاای 
کارگری و مردمی فرا می خوانیم و بساط استثمار 

ایان کایافارخاواسات  !و استبدادتان را جمع می کنیم
حااکام و ناظاام اش   طبقه کارگر ایران باه طاباقاه

 .است

از طرف دیگر دستگاه قضایی جمهوری اسالمی 
برای رهبران کارگری و معلمان، فعالین سیاسی و 

، برای کسانیکه در صف مقدم مبارزه ...مدنی
برای یک زندگی انسانی، مرفه، امن، برابر و 
آزاد ایستادند، یک کیفر خواست رنگ باخته، بی 

و روی میز   در جیب  آبرو و آشنا برای مردم را
این کیفرخواست حکم ننگینی است که برای  .دارد

که   هر معترض به وضع موجود و حتی کارگری
فقط حقوق معوقه اش را می خواهد، صادر می 

تبلیر "، "اقدام علیه امنیت ملی" :از قبیل .شود
، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان  "علیه نظام

توهین به مقدسات و " "تجمع و تبانی "، "عمومی
  ."همکاری با احزاب"و باالخره  "مقام رهبری

امروز باز بخشی از این کیفرخواست آبرو 
دستگاه قضایی علیه اسماعیل بخشی، امیر   باخته

امیرقلی، ساناز الهیاری، امیرحسین محمدی فر، 
سپیده قلیان، عسل محمدی و علی نجاتی از 
نمایندگان کارگران هفت تپه و خبرنگار و 
نویسندگان نشریه گام، از جیب قضات جمهوری 
اسالمی در آمده و روی میز تعدادی از شریف 

  .ترین انسانهای جامعه ما قرار گرفته است

اما این کیفر خواست به تنهایی علیه چند فعال 
بلکه علیه زندگی زیر  .کارگری و سیاسی نیست

مردمی که از  .درصد مردم ایران است ۲١فقر 
خیزش دیماه و اعتصابات بزرگ کارگری، اذهان 
حکام سرمایه داری ایران را تشویش کرده 

نظام شان را به چالش کشیده اند و امنیت   اند،
تبهکاری و فساد و دزدیهایشان را بخطر انداخته 

  .اند

سران جمهوری اسالمی بهتر از هر کسی میدانند 
که مبارزه طبقاتی و اعتصابات کارگری و خیز 
برداشتن کارگران و زحمتکشان به اتحاد و 
همبستگی و سازمان شورایی شان به چند رهبر 
کارگری و خبرنگار و روزنامه نگار چپ محدود 

سرکوب   میدانند علیرغم چهار دهه .نمی شود
وحشیانه، هر روز باد درو کرده و امروز در 
مقابل قد علم کردن طبقه کارگر و اعتراض 
معلمان و بازنشستگان و مبارزان سیاسی از 

  .همیشه مستاصل تر اند

کارگران اجازه نخواهند داد دوستان و رهبرانشان 
در بند بمانند و کیفرخواست تکراری و آبروباخته 

دشمنی که حتی  .دشمن را به استهزا می گیرند
جرات رودررویی با یک کارگر را در یک 
مناظره برای پاسخ به شکنجه ها و 

  .سرکوبگریهایشان را ندارد

آزادی کارگران و مبارزین سیاسی محبوب 
ما  .سرلوحه مبارزات جاری جامعه است  مردم

باید در این جدال طبقاتی و در دفاع از آزادی و 
معیشت و رفاه و امنیت علیه دشمن زبون، پیروز 

 .شویم

  
 خط رسمی - حزب کمونیست کارگری حکمتیست 

 )۱۱۲۸ژوئن  ۲۲ ( ۸۹خرداد  ۱۲

کمپین حمایت از بازداشت شدگان "بنا به گزارش 
، در دهامایان روز "هفت تپه و زندانیان ترقیخواه

اعتصاب عذای  ساانااز الاهایااری و امایارحسایان 
ها در رابطه با  محمدی فرد و در حالی که نگرانی

ها و تماس  وضعیت سالمت آنان شدت گرفته،تلفن
 .ساناز الهیاری برای بار دوم با خانواده قطع شاد

درحالیکه در دو روز گاذشاتاه ساانااز دوباار باه 
بهداری اوین اعزام شاده و عالایارغام افات شادیاد 
فشار خون، وی از دریافت دارو و سارم اماتانااع 

 .ورزیده است

دادگاه انقالب تهران پیشتار کایافارخاواسات عالایاه 
متهمان اعتراضات هافات تاپاه را باه آناان اباالغ 

اتااهااامااات دسااتااگاااه قضااایاای رژیاام  .کاارده بااود
، "های مخالاف ناظاام عضویت در یکی از گروه"
نشار "و  "تبلیر عالایاه ناظاام"، "اجتماع و تبانی"

ذکر شاده  "اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی
ماارداد ٢١اساات و دادگاااه باادوی ایاان عاازیاازان 

  .برگزار خواهد شد

دستگاه قضایی جمهوری اسالمی بارای رهاباران 
،  ...کارگری و معلمان، فعالیان سایااسای و مادنای

یک کیفر خواست رنگ باخته، سوخته، بی آبارو  
و آشنا برای همه مردم،  در جایاب و روی مایاز 

این کیفرخواست ورقه  ناناگایانای اسات کاه  .دارد
باارای هاار مااعااتاارض بااه وضااع مااوجااود وحااتاای 
کارگاری  کاه فاقاط حاقاوق ماعاوقاه اش را مای 

 .خواهد، صادر می شود

دستگاه سرکوب رژیم چهار دهه اسات ماباارزات 
مردم را سرکوب می کند، اماا هار روز طاوفاان 
درو کرده و امروز در مقابل قد علم کردن طاباقاه 
کارگر و اعتاراض ماعالاماان و باازنشاساتاگاان و 
ماابااارزان ساایاااساای مسااتاااصاال تاار از هااماایااشااه 

  .کیفرخواست های سوخته را علم میکند

طبقه کارگر مدتها اسات کایافار خاواسات خاودرا 
 :علیه این نظام اعالم کرده است

شما حاکمان و مدافعان نظام  سارماایاه در یاک "
تبانی تبهکارانه، سفره مردم را خالای، امانایات و 
سالمت جامعه را به حد فالکت و کشاتاار جاماعای 

اکثریت جمعیت ایران را زیر خط  فاقار  .رساندید
نگه داشتید، کال دارایایاهاای مامالاکات را قاباضاه 

احاتاکاار مای  .اختالسگرید .دزدید .فاسدید .کردید
 .شکنجاه گاریاد .قاچاقچی موادمخدر هستید .کنید

قاتلید، هر دو ساعت یک نفر را اعادام مایاکانایاد، 
کااودکااان مااا را بااه زبااالااه گااردی، فااقاارا را بااه 

چوب حراج به کارخااناه هاا   .گورخوابی سپردید
  .و نیروگاه ها و اموال و داراییهای جامعه زدیاد

شما صالحیت اداره  جاماعاه را ناداریاد ماا خاود 
ما طبقه کارگر و مردم را باه  .آنرا اداره می کنیم

تشکیل شوراهاای کاارگاری و ماردمای فارا مای 
ایاان  !خااواناایاام و بساااطااتااان را جاامااع ماای کااناایاام

کیفرخواست طبقه کارگر ایران به کل طبقه حاکام 
 ".و نظام سرمایه دارانه شان است

کارگران، معلمان و همه  انسانهای آزادیخاواه در 
ایران نباید اجازه دهند اسرایشان بیش از ایان در 

دستاگااه قضاایای سارکاوب جاماهاوری  .بند بمانند
اسالمی مسئولیات جاان و ساالمات زنادانایاان را 

دسااتااگاااه ساارکااوباای کااه جاارات  .باارعااهااده دارد
رودررویی با یک کارگار را نادارد، اساتایاصاال 
خود را با انتقامجویی و به خطر انداختن ساالمات 

   .جان اسرای در بند، پاسخ می دهد

آزادی کارگران و مبارزین سیاسی محبوب ماردم 
ما باید در  .سرلوحه مبارزات جاری جامعه است

این جدال طبقاتی و در دفاع از آزادی و معایاشات 
 .و رفاه و امنیت علیه دشمن زبون، پیروز شویم
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مليت برخالف جنسيت مخلوق طبيعت نيست، مخلوق جامعه و تاريخ انسان استت  متلتيتت 

از اين نظر به مذهب شبيه است  اما برخالف تعلق مذهبى، تتعتلتق متلتى رتتتى  ر ستطت  

فرمال هم انتخابى نيست  بعنوان فر  نميتوان به مليت خاصى گترويت  و يتا از بن بتريت   

)هرچن  برخى مرققين ملت و ملى گرايى چنين تعابير سوبژکتيوى از اين متقتو ته بت ستت 

 ا ه ان (  اين خصوصيت، مليت و تعلق ملى را از کاربيى و برن گى سياسى باورنکر نتى 

اى برخور ار ميکن   طوقى است بر گر ن تو ه هاى وسيع مر م که کسى متنتشتان بن را 

نمي ان  و نميتوان  جستجو کن  و با اينرال وجو  بن بنق ر طبيعى و ب يهى است کته هتمته 

بن را بخشى از پيکر و وجو  خويش ميپن ارن   اما نسل ما ايتن شتانتا را  ار  کته  ر 

زمان ريات خو  بطور روزمره شاه  خلق ملتهاى ج ي  و بى اعتبارى مقوالت ملى قبلتى 

باش  و  ذا ميتوان  هويت ملى را بعنوان يک مرصول اقتصا  سياسى  ما کن  و چه بسا 

نق  کن   مليت يک قا ب براى  سته بن ى و برايش  ا ن به انسانها  ر رابطه با تتو تيت  و 

سازمان سياسى جامعه است  ملت جمع افرا ى با يک مليت يکتستان نتيتستت، بترعتکتا، 

تعلق ملى فر  مرصول نازل ش ن هويت ملى جمعى بر اوست  اين ملل نيستن  که جت ا و 

يا ملرق ميشون ، بلکه اين ا راق ها و ج ايى هاى ترميلى به تو ه هاى انسانى است کته 

ملتها را شکل مي ه   ناسيونا يسم مترتصتول ستيتاستى و ايت  تو توژيتک متلتتتهتا نتيتستت، 

  .برعکا، اين ملتها هستن  که مرصول ناسيونا يسم ان 

 منصور حکمت از نوشته ملت، ناسیونالیسم و برنامه کمونیسم کارگری

طبق اخبار معتبر منتشر شده در داخل و خارج از 
کشور، وضعیت سالمت زندانی سیاسی ساناز 
الهیاری، از اعضا تحریریه نشریه گام ، بسیار 

 نگران کننده است. 

که بهمراه همسر   طبق این اخبار ساناز الهیاری،
دی ماه   ٢٢خود، امیرحسین محمدی فرد، روز 

، بیش از پنج ماه پیش، به جرم انعکاس اخبار   ٢۷
اعتصابات هفت تپه و فوالد و حمایت از مبارزه 
کارگران، دستگیر شده بود، در شرایط بسیار 
سخت و خطرناع، از نظر جسمی و روحی، بسر 

 میبرد. 

 ١١کمپین حقوق بشر در ایران روز دوشنبه 
خرداد گزارش کرد که ساناز الهیاری به شدت 

اش برای  های خانواده بیمار است و درخواست
انتقال به بیمارستان به منظور معاینات 

تر، تاکنون با مخالفت مسئولین زندان  تخصصی
روبرو شده است و ادامه این وضیعت میتواند 
صدمات جانی و روحی جبران ناپذیری بدنبال 
داشته باشد. به نقل از پزشک زندان گفته شده 
است که وضعیت سالمتی ساناز الهیاری، علیرغم 
نیاز فوری به دارو و مداوای مناسب همچنان از 
طرف مقامات زندان و حکومت، با بی اعتنایی 

 کامل مواجه میشود. 

خرداد، پدر   ١۲طبق آخرین اخبار رسیده، امروز 
ساناز الهیاری پس از مالقات با دخترش در زندان 
اوین، دچار سانحه ساختگی توسط خودرو زندان 
شده و اکنون در بیمارستان بستری و در وضعت 

 سالمتی دشواری به سر میبرد. 

در رابطه با پرونده زندانیان هفت تپه، بخصوص 
اعضا تحریریه نشریه گام، منابع مورق اعالم 
کرده اند که، امیرحسین محمدی فر، همسر ساناز، 
در اعتراض به بالتکلیفی وضعیت خود و 

دوبار   همسرش، و نگرانی از سالمت همسرش،

دست به اعتصاب غذا زده است و وضعیت او در 
 حال حاضر نیز همچنان نگران کننده است. 

، فارغ التحصیل ٢٠۲۲ساناز الهیاری، متولد 
رشته اقتصاد، پیش از این نیز یک بار دیگر در 

به اتهام عضویت در گروه   ٢٠٨۷اسفند 
خواه و برابری طلب )داب(  دانشجویان آزادی

اقدام علیه امنیت ملی" به "بازداشت شد و به اتهام 
 پنج سال حبس تعلیقی محکوم شد.

اتهام دستگیری دوم و پسا هفت تپه ساناز الهیاری 
و سایر دستگیر شدگان نشریه گام، "ارتباط با 

، "اجتماع و تبانی علیه "ها و احزاب معاند گروه
تشکل گروه به قصد بر هم زدن "و  امنیت ملی" 

 امنیت ملی" است. 

چه کسی است که نداند که انتشار اخبار کارگری، 
حمایت از مبارزات کارگری، پخش و تکثیر 
روزنامه های چپی و کارگری در میان طبقه 
کارگر، رابطه و همفکری با فعالین کارگری 
بخصوص در ایران پساهفت تپه و فوالد، دستاورد 
طبقه کارگری است که یکی از وحشی ترین، 
جنایتکارترین و خشن ترین حکومت های معاصر 

 را به بن بست و استیصال کشانده است. 

مستند سازی "پرونده سازی ها و دستگیری ها و
ی مهوع، فشارها و به بازی گرفتن جان و "ها

سالمت زندانیان سیاسی، تالش برای سازمان 
دادن و توطئه برای به قتل رساندن، سربه نیست 
کردن و خفه کردن صدای اعتراض خانواده های 

در شرایط امروز، جمهوری اسالمی و  …  انها و
دستگاه سرکوب آنرا نجات نمی دهد. این تنها و 

بازنده ها" است به امید بقا! "قمار حکومت   تنها
میدانند که به خطر انداختن جان و سالمت 
زندانیان سیاسی، این عزیزترین و محبوب ترین 
فرزندان جامعه و طبقه کارگر، نجات شان نمی 

بازنده ها" همه هستی و  "دهد. اما مگر در قمار،
 نیستی خود را به بازی نمی گیرند؟ 

جز این قمار چه می توانند بکنند؟ دستگیری و 
شکنجه و قتل در زندان و اعدام و گرو گرفتن 
نان و هستی و معیشت رهبران اعتراضات 
کارگری و مردمی، تالش در بستن فرجه نفس 
تازه کردن در رابطه رهبران کارگری با پایین و 
با محرومین، بیهوده و بی تاریر است. تغییر 
توازن قوایی که به حکم مبارزات پرشور طبقه 
کارگر ایران که از هفت تپه و فوالد قد علم کرد 
به حاکمیت تحمیل شده است ، همه ابزار های 
 سنتی اختتاق و سرکوب را از کار انداخته است! 

قربانی کردن جان و سالمت ساناز ها، سرمایه 
حکومت مستاصلی است که میتواند در منطقه 
قدرت نمایی میلیتاریستی و با عربده کشی ابراز 
وجود و قدرت کند، در همان حال اما در مقابل 
قلم و صدای حامیان جوان چپ طبقه کارگر، در 
مقابل روشنفکران و فعالین و سازماندهندگان 
مبارزات بر حق طبقه کارگر و مردم محروم، 

  !تماما فلج است

بساط و میز این قمار را باید با آزادی بی قید و 
شرط و فوری ساناز و همه دستگیر شدگان 

 مبارزات برحق کارگری و مردمی، برچید. 

آزادی فوری و بی قید و شرط ساناز الهیاری و 
همه هم پرنده ای ها و زندانیان سیاسی، حداقلی 
است که امروز برای پیشروی در هر مبارزه 

 از نان شب واجب تر است.   ای،

  

 مرگ بر جمهوری اسالمی 

 زندانی سیاسی آزاد باید گردد  

  

 ( خط رسمی)حزب کمونیست کارگری حکمتیست

  ٢٢٢٨خرداد  ١۲ 

 ١١٢٢ژوین  ٢۲

  

 

 

 در دفاع از خواست

امیرحسین محمدی فرد و 

 ساناز الهیاری 

"آزادی همه بازداشت شدگان هفت 
 تپه"!

 

طبق خبر منتشر شده توسط "کماپایان حاماایات از  
بازداشت شدگان هفت تپه و زندانیان تارقایاخاواه"، 

جاوالی  ۴)   ٢٠٢٨تایار مااه  ٢٠امروز پنجاشاباه 
زندانیان سیاسی امیرحسین محامادی فارد   ( ١١٢٢

و ساناز الهیاری، از اعضا تحریریه نشریه گاام ، 
در اعتراض به بازداشت، زندانی، باالتاکالایافای و 
پرونده سازی های جمهوری اسالمی علیه خاود و 
همه بازداشت شدگان هفت تپه دست به اعاتاصااب 
غذا زدند. اعتصاب غذایی که با توجاه و ضاعایات 
وخیم جسمی این دو زندانی سیاسی میتواند عواقب 
خظرناکی برای سالمتی آنان به همراه داشته باشد. 
جمهوری اسالمی مسئول مستقیم سالمتی و زندگی 

 این دو زندانی سیاسی است.

بیش از شش ماه از دستگیری امیرحسین محمدی 
فرد و ساناز الهیاری و ... ماه از دستگیری مجدد 
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان میگذر میگذرد. 
ماههای که برای این نمایندگان و مدافعین حقوق 
کارگران، برای خانواده آنان، برای کارگران هفت 
تپه و طبقه کارگر ایران، ماههای کشمکش و 
جدال بر سر یک زندگی انسانی، مرفه و آزاد 
علیه فقر و فالکت و استبداد، علیه سرکوب و 

 حاکمیتی سیاه، جانی و وحشی بود. 

اتهاماتی چون "اجتماع و تبانی علیه امنیت 
کشور"، "اقدام علیه امنیت ملی و تبلیر علیه 

تشکل گروه به قصد بر هم زدن امنیت "نظام"، 
، را "ها و احزاب معاند ملی" و "ارتباط با گروه

زندانیان دیگری چون محمد حبیبی، علی نجاتی 
و ... را در پرونده های ساختگی خود 

اتهاماتی که در انتظار زندانیان دیگری   دارند.
چون مرضیه امیری، ندا ناجی، عاطفه رنگریز، 
آنیشا اسدللهی و صدهای فعال کارگری، فرهنگی، 

 دانشجویی و ... است. 

امنیتی کردن مبارزه برای احقاق حقوق انسانی و 
علیه " آزادی، پرونده سازی و "مستند سازی

زندانیان سیاسی، شکنجه، به بازی گرفتن سالمت 
و زندگی زندانیان سیاسی، تالش برای خفه کردن 
صدای اعتراض خانواده های آنا، و آخرین 
تالشهای رژیمی است که در مقابل تعرض طبقه 
کارگر و جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی به 

 بن بست رسیده است. 

دفاع از "کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت 
تپه و زندانیان ترقیخواه"، دفاع و حمایت همه 
جانبه از مطالبات امیرحسین محمدی فرد و ساناز 
الهیاری، مبارزه متحدانه برای آزادی فوری و 
بدون قید و شرط همه بازداشت شدگان هفت تپه، 
دستگرشدگان روز جهانی کارگر و معلمین مبارز 
و همه زندانیان سیاسی، این عزیزترین و محبوب 
ترین فرزندان جامعه و طبقه کارگر، امروز در 
دستور هر جمع، تشکل و انسان آزادیخواه و اولین 
قدم در پیشروی مبارزه برای یک زندگی انسانی، 

 آزاد، امن، مرفه و برابر است. 

  

 مرگ بر جمهوری اسالمی 

 زندانی سیاسی آزاد باید گردد  

 ( خط رسمی)حزب کمونیست کارگری حکمتیست

  ٢٢٢٨تیر  ٢٠ 

 ١١٢٢ژو یه  ۴

 

 با زندگی زندانیان هفت تپه “بازنده ها”قمار 



 

اخیرا کمپینی در حمایت از وریا نقشبندی  
زندانیان هفت تپه راه افتاده که کانون توجه 
جریانات مختلف، فعالین کارگری، سیاسی و 
اجتماعی و نهاد های حقوق بشری قرار گرفته. 
حزب حکمتیست )خط رسمی( در این خصوص 
اعالمیه ای صادر و از کمپین حمایت کرده است 
که در سایت حز ب قابل دسترس است. این کمپین 
که در ایران راه افتاده است خواهان آزادی بی قید 
و شرط زندانیانی است که  در رابطه با 
اعتراضات و اعتصابات کارگران هفت تپه و 
فوالد اهواز در چند ماه گذشته دستگیر شده اند و 
در شرایط جسمی و روحی وخیمی قرار دارند. 
در این برنامه خالد حاج محمدی از رهبری حزب 
حکمتیست را به همراه داریم تا سواالتی را در 

 این زمینه با او در میان بگذاریم.

خالد حاج محمدی ضمن خوشامدگویی سوال اول 
را چنین مطرح میکنم که بنظر شما اهمیت این 
کمپین و تاریرات آن بر فضای اعتراضی جاری 
در جامعه و خصوصا بر فضای اعتراضات 

 کارگری، چگونه میبینید.

 

ضمن تشکر از شما و سالم  خالد حاج محمدی 
به شنوندگان رادیو نینا، همچنانکه در متن 
اطالعیه اعالم "کمپین حمایت از بازداشت شدگان 
هفت تپه و زندانیان ترقی خواه" آمده است و شما 
هم اشاره کردید، این کمپین اهدافی را در مقابل 
خود قرار داده است. تاریرات این کمپین بستگی 
دارد به میزان حمایتی که از آن میشود و میزان 
جلب توجه ای که این کمپین به خود میکند و 
میزان تحرکی که در دفاع از این کمپین و برای 
آزادی زندانیان هفت تپه و کنار گذاشتن فضای 
امنیتی که علیه کارگران هفت تپه و فوالد و 
حامیان آنها راه انداخته اند، دارد. در سالهای 
گذشته کمپین های زیادی علیه زندان و دستگیری 
فعالین کارگری، فعالین اعتراضات معلمان، زنان 
و دانشجویی و برای مطالبات انسانی راه افتاده 
است. موفقیت این کمپینها بستگی به میزان 
حمایتی است که از آنها خواهد شد. خود این 
کمپینها اقدامی مثبت و مهم در مقابل ستمگری و 
زندان و پرونده سازی برای فعالین کارگری، معلم 
و دانشجو و زن و جوان حق طلب و علیه کال 

 استثمار و بی حقوقی بوده اند.

در مورد این کمپین معین، قطعا باید با همه توان 
از آن حمایت کرد. این کمپین تازه چند روز است 
راه افتاده و هنوز ابتدای کار آن است. در همین 
مدت هم با همه فضای امنیتی جامعه و 
محدودیتهایی که به طبقه کارگر و آزادیخواهان 
تحمیل کرده اند، تاریرات مثبتی داشته است و 
حمایتهایی کسب کرده است. این کمپین تا هم 
اکنون انعکاس خوبی داشته است و صدای حق 
خواهی زندانیان هفت تپه را به خیلی جاها برده 
است. فقط برای نمونه و تا جایی که اخبار حمایتها 
از کمپین و مطالبات آن پخش شده است، امنستی 
کمپینی را در حمایت از سه روزنامه نگاه نشریه 
گام )امیر حسین محمدی فرد، ساناز الهیاری و 
امیر امیر قلی( که به جرم حمایت از اعتصابات 
هفت تپه و فوالد و انعکاس اخبار آنها دستگیر و 
در زندانند، و با خواست آزادی فوری آنها اعالم 
کرده است. در دو روز اول کمپین بیش از هزار 
نفر طومار حمایتی از کمپین را امضا کرده اند. 
در سنندج تعداد زیادی از فعالین کارگری، 
سیاسی، اجتماعی و مردم آزادیخوا طوماری 
حمایتی از کمپین را امضا کرده اند. تعدادی از 
فعالین کارگری و اجتماعی طی نامه ای از کمپین 
حمایت کرده اند. شخصیتهای زیادی به شیوه های 
مختلف از کمپین و مطالبات آن اعالم حمایت 
کرده اند. کمپین در رسانه ها خارج کشور نیز 
بازتاب نسبتا خوبی داشته است. اعتراضاتی در 
خارج ایران در حمایت از زندانیان هفت تپه و 
حامیان کارگران هفت تپه و فوالد و برای آزادی 

آنها و آزادی معلمین دربند و... راه افتاده است. 
حزب ما نیز تا کنون عالوه بر اکسیونهای 
اعتراضی که تشکیالت خارج ما در حمایت از 
زندانیان هفت تپه و علیه فشار و تهدید کارگران 
هفت تپه و فوالد و... از جانب جمهوری اسالمی، 
نامه هایی به اتحادیه های کارگری و نهادهای بین 
المللی ارسال کرده و خواهان اعتراض آنها و 
فشار گذاشتن بر جمهوری اسالمی و حمایت از 

 زندانیان شده است. 

باید توجه داشت که هنوز عمر زیادی از کمپین 
نگذشته و به همین دلیل دامنه حمایتها و اقداماتی 
که شده هنوز محدود است. قطعا میزان موفقیت و 
دستاورد کمپین بسته به نقشه و برنامه آگاهانه 
صاحبان کمپین و ایفای نقش فعالین کارگری و 
شخصتهای معتبر و مدافع جنبش کارگری در خود 
ایران و میزان حمایتها و اقدامات حمایتی عملی و 
ملموس از این کمپین است. بی شک وظیفه هر 
انسان کمونیست و هر جریان و انسان آزادیخواه و 
شرافتمندی است که این کمپین را حمایت و برای 

 جلب پشتیبانی از آن و تقویت آن بکوشد.

 

همزمان با اعالم این کمپین امیر  وریا نقشبندی 
حسین محمدی فرد طی نامه ای به قاضی پرونده 
خود، ضمن اعتراض به وضع بالتکلیفی خود و 
زندانیان هفت تپه اعالم کرده است در صورت 
عدم تامین مطالبات او، دست به اعتصاب غذا 
میزند. او روز پنجشنبه اعتصاب غذای خود را 
شروع کرد. دیدگا ه شما و سیاست حزب 

 حکمتیست در مورد اعتصاب غذا چیست؟

میر حسین محمدی فرد و خالد حاج محمدی  ا
ساناز الهیاری هر دو نفر دست به اعتصاب غذا 
زده اند. باید دو پدیده را از هم تفکیک کرد، یکی 
خود اعتصاب غذا به عنوان یک شیوه مبارزه و 
دیگری مطالبات و خواست اعتصاب کننده و 
برخورد به آن. در مورد مطالبات این دو نفر قطعا 
بیشترین حمایت را باید از آنها که هیچ جرمی جز 
دفاع از کارگران هفت تپه و فوالد ندارند را با 
همه امکانات انجام داد. مطالبات آنها مطالبه هر 
زندانی سیاسی آزادیخواه، هر کارگر حق طلب و 
هزاران کسی است که از این کمپین حمایت 
میکنند. مطالبات امیر حسین و ساناز مطالبه 
هزارن انسان شرافتمند، فعال کارگری، معلم و 
زن و دانشجویی است که در سالهای سال به جرم 
اعتراض به فقر و استبداد و استثمار زندان رفته 
اند و علیه آنها پرونده های واهی تشکیل داده و 
زندانی شده اند. همچنانکه امروز کسانی مانند 
اسماعیل بخشی به جرم نمایندگی کارگران هفت 
تپه زندانی است، سپیده قلیان که جرمی جز دفاع 
از اعتراضات بر حق هفت تپه و فوالد ندارد و 
اعضا تحریریه نشریه گام که جرمی جز حمایت 
از کارگران هفت تپه و فوالد و انعکاس حق 
خواهی آنها ندارند. مطالبه آنها خواست کارگران 
و اکثریت باالیی از مردم آزادیخواه آن جامعه 
است. مسئولین و زندانبانان جمهوری اسالمی 
تالش کرده اند برای این دو نفر و بقیه پرونده 
مهندسی کنند، آنها را به زور و با ادعای پوچ به 
احزاب اپوزیسیون سرنگونی طلب وصل کنند و 
شرایطی را مهندسی کنند که بتوانند برایشان 
احکام سنگین صادر کنند. ضمن اینکه نه تنها 
ارتباط بلکه و بعالوه عضویت در هر حزب و 
سازمان و جریانی، ابتدایی ترین حق هر انسانی 
است. لذا باید با همه توان آنها را حمایت کرد و 
برای آزادی این دو نفر و بقیه زندانیان سیاسی 

 تالش کرد.

اما در مورد اعتصاب غذا به عنوان یک شیوه 
مبارزه ما بکرات گفته و تاکید کرده ایم که این 
شیوه راه مناسبی برای مبارزه نیست. شیوه ای که 
زندانی به هر دلیلی از جمله شرایطی که به او 
تحمیل میکنند، از سر ناچاری و در تنهایی به آن 
متوصل میشود و جان و هستی و سالمتی خود را 

به خطر می اندازد و در مبارزه ای  فردی، برای 
بیان اعتراض خود اعتصاب غذا میکند، ریسک 
میکند و از سالمتی خود مایه میگذارد. این شیوه 
راه مبارزه جمعی و اجتماعی و مثبتی نیست و 
آنرا شیوه درستی در مبارزه سیاسی حتی در 
زندان نمیدانیم. لطمه زدن به جان و جسم زندانی 
به عنوان ابزار مبازره، انهم به شکل فردی،  به 
مبارزه ما علیه حاکمین کمک نمیکند و مورد 

 تا ید ما نیست. 

اینکه این شیوه مورد تا ید ما نیست یک پدیده 
است، اما اینکه زندانی را در موقعیتی میگذارند 
و شرایطی را به او تحمیل میکنند که تک و تنها، 
زیر فشار امنیتی و پلیسی و زیر شکنجه های 
جسمی و روحی و روانی و در تک سلولیها و... 
مجبور بشود تن به این کار بدهد، یک پدیده دیگر 
است. شرایطی را برای زندانی فراهم میکنند که 
از سر ناچاری و در تنهایی برای اعتراض بر 
حق خود و رساندن صدای خود به بیرون، علیه 
فضای امنیتی و پرونده سازی علیه خود و 
دیگران  دست به چنین شیوه ای بزند. لذا در این 
مورد هم مسئول مستقیم حاکمیت و روسای آنها 
است. آنها مسئول مستقیم این وضع هستند و آنها 
مسئول هر اتفاقی اند که برای زندانی اعتصاب 
کرده بیفتد. آنها مسئول جان و سالمتی زندانیان 
هستند و هر بالی سر امیر حسین محمدی فرد و 
ساناز الهیاری بیاید که این سومین دور اعتصاب 

ماه گذشته است، جمهوری  ٠غذای آنها در 
اسالمی است. لذا و مستقل از نظر ما در مورد 
نفس اعتصاب غذا به عنوان یک شیوه مبارزه و 
اعتراض، دفاع از مطالبات امیر حسین محمدی 
فرد و ساناز الهیاری وظیفه هر جریان مسئول و 
هر انسان شرافتمند و آزادیخواهی است. 
"جرمی" که اینها مرتک شده اند، چیزی جز حق 
خواهی کارگران نیست، چیزی جز اعتراض به 
بی حقوقی و فقر و استبداد، گرسنگی دادن به 
خانواده های کارگری، تحمیل استثمار و فالکت و 
بردگی به طبقه کارگر نیست. آنها با چنین دالیلی 
و در اعتراض به این بی حقوقی های زندان رفته 
اند و زیر فشار قرار گرفته اند. اعتراض آنها 
اعتراض هر روزه طبقه کارگر برای بهبود و 
زندگی ای انسانی است. باید از آنها و از 
مطالبات شان صمیمانه و همه جانبه حمایت کرد. 
کسانی که امروز زندانند عالوه بر این دو نفر که 
در حال حاضر در اعتصاب غذا هستند، کسان 
دیگری که به جرم حق طلبی برایشان پرونده 
درست کرده اند، مانند اسماعیل بخشی، سپیده 
قلیانز امیر امیر قلی و کسان دیگر مانند علی 
نجاتی، محمد حبیبی از معلمین، زندانیانی چون 
مرضیه امیری، ندا ناجی، انیشا اسداللهی، عاطفه 
رنگریز، لیال حسین زاده و ... که علیه شان 
پرونده ساخته اند، اینها همگی زندانیان ما هستند 

 و باید همه جانبه برای آزادی آنها کوشید.

 

با این شرایطی که شما اشاره   وریا نقشبندی 
کردید و با اعتصاب غذایی که ساناز الهیاری و 
امیر حسین محمدی فرد شروع کرده اند و 
شرایطی که در آن قرار دارند و مخاطراتی که 
جان آنها را تهدید میکند، به نظر شما چه اقدامات 

 عملی برای موفقیت این کمپین میتوان انجام داد.

فکر نکنم برای هیچ انسانی خالد حاج محمدی  
در آن جامعه ناروشن باشد که طبقه کارگر و 
نمایندگان و فعالین او راهی جز مبارزه متحد 
برای مقابله با فقر و بی حقوقی و استثمار و 
استبدادی که به این طبقه تحمیل کرده اند ندارند. 
ما در گوشه و کنار آن جامعه روزانه شاهد 
اعتراض و اعتصابات کارگری علیه فقر و 
بیکاری، علیه گرانٍی، اخراج، بی حقوقی و علیه 
دستگیری و پرونده سازی برای فعالین و 
سخنگویان این طبقه، کسانی مانند اسماعیل 
بخشی هستیم. اعتراض علیه شرایط اسفباری که 
حاکمین به این طبقه تحمیل کرده اند و علیه 
دستگیری و فضای که در این دوره مشخض 
دامنه آن علیه این طبقه و فعالینش، علیه اعتراض 
معلم و دانشجو و زن و اقشار پایین جامعه، 
افزایش یافته و موجی از دستگیری و فشار 
امنیتی را دامن زده اند، نه تنها حق هر انسانی 
است که وظیفه هر جریان و جمع و انسان حق 
طلب و عدالتخواهی است. کارگران راهی برای 
دفاع از خود، جز اعتراض متحد ندارند و ابزار 
حاکمین برای مقابله علیه اعتراضات حق طلبانه 
، زندان، تهدید ، شکنجه، ارعاب  وپرونده 
سازی، اخراج از کار و گرسنگی دادن خانواده 

های کارگری ، تحت فشار گذاشت خانواده زندانی 
و افزایش فضای امنیتی و فشار اقتصادی است. 
اکنون آموزش و پرورش تصمیم دارد محمد 
حبیبی از چهرهای خوشنام و محبوب معلمیم که 
اکنون در زندان است را اخراج کند، فوالد اهواز 
میثم المهدی نماینده کارگران فوالد را از کار 
اخراج کرد. نان شب خانواده کارگری را گرو 
میگیرند و فعال و نماینده آنها را تهدید و زندان 
میکنند تا اعتراض کارگری را پس بزنند و فعالین 
و سخنگویان و نمایندگانش را ساکت و سربزیر 
کنند. فعال و رهبران کارگری را زندان میکنند تا 
این طبقه تنبیه شود و ساکت و سربزیر باشد. 
زندانی کرد این آدمها که اسامی تعدادی را اینجا 
اشاره کردیم، برای تنبیه یک طبقه و مدافعان آن 
است. میخواهند هر کارگر و انسان عدالتخواه و 
شریفی و مبارزی بداند، که اگر اعتراض کنند و 
علیه استثمار خود زبان بگشایند، زندان و اخراج 
از کار و شکنجه و پرونده سازی در انتظار آنها 
است. لذا اینها زندانیان ما هستند و باید حمایتشان 
کرد. اشکال آنرا میتوان در محل پیدا کرد. بخشا 
شکل و ابعاد مبارزه را شرایط و آمادگی نیروی 
ما در محل و توازن قوا تعیین میکند و فعال محلی 
میتواند اشکال مناسب خودش را پیدا کند. اما به 
هر شکل و شیوه ای که مناسب میدانند باید دست 
بکار شد و بطور عملی اقداماتی مورر و ممکن را 
در دستور بگذارند. نباید اجازه داد حاکمیت در هر 
اعتراض کارگری، در هر تحرع حق طلبانه، 
نماینده و سخنگوی کارگری و تحرع اعتراضی 
را دستگیر و زندان کند و تنبیه کند، نان خانواده 
او را قطع کند و حامیان اعتراض کارگری را 

 زندان و شکنجه کند.

اشکال مختلفی را میتوان در حمایت از آنها پیش 
برد. باید مسئله تالش برای آزادی آنها را به هر 
جمع کارگری، به میان معلمین و به مراکز 
تحصیلی، به میان مردم محالت و هر جا جمعی 
از مردم حق طلب و آزادیخواه جمع میشوند و... 
برد و از آنها خواست به این تالش انسانی 
بپیوندند. با تجمعات کارگری در محل کار، با 
تشکیل مجمع کارگری و بحث و تبادل نظر و 
اقدام جمعی، با اعتصابات اخطاری، نامه جمعی و 
اعتراضی نوشتن، حمایت از خانواده زندانی و 
تنها نگذاشتن آنها، شراکت در تجمعات خانواده 
ها، ایجاد فضای میدیایی، اعتراض تشکالت 
موجود کارگری با هم، نوشتن نامه به اتحادیه های 
کارگری و نهادهای بین المللی و افزایش فشار به 
جمهوری اسالمی برای آزادی زندانیان هفت تپه و 
معلمین و کال زندانیان سیاسی و حمایت همه جانبه 
از آنها، و بکار بردن انواع ابتکارات و اشکالی 
که در محل میتوان تعین کرد و بکار برد. مسئله 
ایجاد فضایی همبسته و متحد علیه موج دستگیری 
و پرونده سازی برای فعالین کارگری و نماینده و 
سخنگوی اعتراضات حق طلبانه در آن جامعه از 
مراکز کار تا محالت و مراکز تحصیلی و 
آموزشی و... است. باید کاری کرد که حاکمین به 
راحتی نتوانند عزیزان ما را دستگیر و در کنج 
زندان نگهدارند و بدانند که برایشان هزینه سنگین 
دارد. باید سدی در مقابل تعرض بورژوازی و 
دولت نماینده اش به اعتراض کارگری و به هر 
اعتراض حق طلبانه بست و امروز که مسئله 
کارگران هفت تپه و حامیان آنها در جریان است، 
باید زنجیره ای انسانی و همبسته در دفاع از آنها 
و حامیانشان شکل داد و آنها را از چنگال حاکمین 

 بیرون کشید.

باید در هر اعتراض و مبارزه ای توجه داشت که 
تاکتیک حاکمیت برای شکست ما از مراکز 
کارگری تا اعتراض مردم در محالت برای بهبود 
و رفاه تا اعتراض معلمین، دانشجویان، اعتراض 
زنان برای حقوق برابر و...، تهدید و ارعاب و 
دستگیری و زندان رهبر و فعال این اعتراضات 
است. باید در هر مبارزه ای روی این جنبه از 
کار خود برنامه گذاشت و دفاع از زندانی و مقابله 
با این تاکتیک حاکمیت را به عنوان بخشی از 
نقشه کار خود در دستور داشت و برای آن راه و 
چاه تعیین کرد. مهم است عزیزان و رفقای ما در 
زندان بدانند که جامعه حامی آنها است و این 
حامی بودن را بطور عملی و با فشاری محسوس 
به حاکمین نشان داد و به آنها حالی کرد که جامعه 
در مقابل زورگویی و قلدری آنها سکوت نمیکند. 
باید قلدری و افسار گسیختگی آنها را افسار کرد. 
اکنون مراکز کارگری از نفت و فوالد و 
پتروشیمی ها تا معادن و ماشین سازیها به مراکز 
پلیسی و خبر چینی و امنیتی تبدیل شده است. فضا 
را برای مقابله با اعتراضات کارگری و ساکت 
 کردن و به تسلیم کشاندان کارگرانن در مقابل
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 از کمپین حمایت از زندانیان هفت تپه

 تا اعتصاب غذای فعالین نشریه گام

 مصاحبه رادیو نینا با خالد حاج محمدی
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 از کمپین حمایت از ...
 سرمایه داران مفتخور، امنیتی و پلیسی کرده اند. 

فعالین کمونیست در این میدان وظیفه جدی بر 
عهده دارند، جمع کردن مردم، قانع کردن آنها، 
بسیج نیرو  و اتصال آنها به عنوان یک شبکه 
وسیع و سراسری در مقابل تعرض حاکمین، ایجاد 
صفی متحد و همه جانبه از طبقه کارگر و اقشار 
استثمار شده، قبل از هر کس کار این رفقا است و 

 بر دوش آنها است.

 

خالد حاج محمدی بگذار به  وریا نقشبندی 
اوضاع کنونی و فضای جنگی و تاریرات آن در 
این دوره و یا رابطه آن با دستگیری و تالش 
حاکمیت برای استفاده از فضای جنگی علیه طبقه 
کارگر بپردازیم. کال فشارهای امریکا و تبلیغات 
جنگی آنها و جمهوری اسالمی و فضای 
میلیتاریستی در منطقه چه تاریر داشته و چه رابطه 
ای میان این اوضاع و پدیده زندان و دستگیری و 

 ارعاب موجود است؟

در مورد فضای جنگی، قلدری  خالد حاج محمدی 
نظامی آمریکا و گسیل نیرو به منطقه و دالیل و 
چرایی این مسئله، توجیهات دولت ترامپ برای 
این قلدری و بهانه کردن ایران، حزب ما به کرات 
اعالم موضع کرده و تالش کرده است جامعه را 
متوجه حقایق پشت این ادعاها و دالیل این وضع 
بکند. لذا از این جنبه قضیه اینجا صرفنظر میکنم 
و وارد آن نمیشود. اما یک چیز مسلم است که هم 
تحریم اقتصادی و هم شاخ و شانه کشیدن دولت 
ترامپ و فضای میلیتاریستی در منطقه، دودش به 
چشم طبقه کارگر رفته است. آنها با این اقدامات 
عالوه بر فقر و گرانی و گرسنگی که با تحریم 
های اقتصادی به مردم ایران تحمیل کرده اند و 
جنگی جنایتکارانه علیه این مردم اعالم کرده اند، 

اسلحه ای برا و کارآمد نیز در دست جمهوری 
اسالمی علیه طبقه کارگر و مردم آزادیخواه ایران 
گذاشته اند. آنها ابری سیاه و ترسناع را بر آسمان 
کل منطقه کشیده اند و فضایی مملو از ترس و 
نگرانی را همراه فقر و گرانی به مردم ایران و 
کل منطقه تحمیل کرده اند. بهانه جمهوری اسالمی 
است اما عوارض این وضع را طبقه کارگر ایران 
با فقر و گرسنگی و فضای نظامی و امنیتی 

 میپردازد.

مستقل از اهداف آمریکا و اینکه این اوضاع به 
کجا کشیده میشود، جمهوری اسالمی تالش میکند 
به بهانه خطر حمله خارجی، جنگ با امریکا و 
تخاصمات با آنها و تحریم اقتصادی ایران از 
جانب دولت ترامپ،  فضای اعتراضی جامعه 
علیه خود را پس بزند و از این اوضاع به بهترین 
وجه برای افزایش اختناق در جامعه و بهبود 
شرایط خود در مقابل مردم ایران و در راس آن 
طبقه کارگر استفاده کند. استفاده از فضای جنگی 
برای تغییر توازن قوا میان حاکمین و مردم 
معترض یک هدف روشن جمهوری اسالمی 

 است.

توجه داشته باشید که در دوسال گذشته فضای 
اعتراضی علیه جمهوری اسالمی به شدت باال 
رفت. کارگران و اقشار پایین جامعه کل حاکمیت 
را با همه جناحهای آن مستقیم به چالش کشیدند. 
بحث سرنگونی جمهوری اسالمی توسط پایین 
جامعه روی میز جامعه رفت. همه خط قرمزهای 
نظام از اعتراضات دیماه به بعد زیر پای 
معترضین لگد مال شد. فضای عمومی جامعه 
علیه حاکمیت به شدت تغییر کرد و توازن قوا 
بدرجه ای به نفع طبقه کارگر و مردم آزادیخواه 
عوض شد. این وضع با اعتراضات کارگری و 
خصوصا اعتصابات هفت تپه و فوالد، یک حق 
طلبی کارگری و اعتراض به استثمار و سرمایه 
داری و حاکمیت آنها را بر فضای جامعه حک 
کرد. این اوضاع یک نگرانی و تهدید جدی علیه 

طبقه سرمایه دار ایران بود. پرچم یک حق طلبی 
کارگری در فضای سیاسی جامعه ایران نمایان 
شد و مستقل از هر ارزیابی نسبت به آن، این 
پرچم در جامعه بازتاب وسیعی داشت و یک 
حمایت نسبتا وسیع را در میان دهها میلیون 
کارگر و مردم ستمدیده به خود جلب کرد و 
حاکمان و طبقه سرمایه دار را نگران کردو امید 
و خوشبینی را در میان کارگران و کال محکومین 

 در مقابل حاکمین افزایش داد.

نگرانی از اینکه فضای اعتراض و حق طلبی 
کارگری ادامه پیدا کند، اتحاد و همدلی در میان 
این طبقه افزایش یابد، کمونیسم و عدالتخواهی 
کارگری فضای جامعه را رقم بزند و در آینده 
تحوالت این جامعه، کمونیستها به عنوان 
نمایندگان راستین طبقه کارگر در هر اعتراض 
کارگری و در کل جامعه پرچمدار این تحوالت 
شوند، یک نگرانی بسیار جدی برای طبقه 
سرمایه دارد و دولت شان شد. به این اعتبار 
نگرانی از اینکه تحوالت آتی جامعه را کمونیست 
های طبقه کارگر رقم بزنند و سرنگونی 
جمهوری اسالمی رنگ سوسیالیسم کارگری را 
بر خود داشته باشد و در این پروسه کمونیستها 
پرچمدار شوند و مهر خود را بر این تحوالت و 
این پروسه بزنند که یکی از احتماالت است، به 
کابوسی برای حاکمین و کل ارتجاع تبدیل شد. 
جمهوری اسالمی با علم به این حقایق و با آگاهی 
کامل بر این مخاطرات، تالش میکند از فضای 
نظامی و تحریم اقتصادی، از قلدری آمریکا و 
میلیتاریسم او و به بهانه آن، موقعیت خود را در 
مقابل طبقه کارگر و مردم آزادیخواه بهبود بخشد 
و توازن قوا را به نفع خود عوض کند، فضای 

 اعتراضی را عقب براند.

اکنون مدت بسیار کوتاهی از سیل و عوارض آن 
گذاشته است. دهها میلیون انسان آسیب دیده از 
سیل، بی خانمان، شهرهای ویران شده و خانه و 
مزارع نابود شده، مدارس و درمانگاه و... از بین 

رفته به جای خود باقی است و حاکمیت عمال 
کاری جدی نکرد. فضای میلیتاریستی و جنگی 
عمال اینها را به حاشیه راند و کسی از سیل 
زدگان و مشکالت و عوارض سنگین سیل بر 
شانه های آنها صحبت نمیکند. حاکمیت آگاهانه از 
این اوضاع برای نجات خود و سلب مسئولیت از 
خود استفاده کرد. جمهوری اسالمی تالش میکند 
اعتراض کارگری و چلنج خود توسط طبقه کارگر 
و مردم آزادیخواه را به بهانه خطر جنگ و وجود 
تحریم اقتصادی و فضای جنگی، حاشیه ای کند. 
لذا و به این اعتبار مقابله با قلدری نظامی و 
ژاندارمی دولت ترامپ و افسار گسیختگی آن و 
همزمان مقابله با سو استفاده جمهوری اسالمی از 
این اوضاع و علیه مردم ایران و سد کردن 
تعرض او به جامعه و به جنبش آزادیخواهانه و 
فضای امنیت ای که ایجاد کرده است یک امر 
جدی است. باید توجه داشت دفاع از کمپین 
حمایتی از زندانیان هفت تپه و تالش برای آزادی 
آنها و بقیه زندانیان از معلمین تا دانشجویان و... 
در این اوضاع صد چندان جدی است. باید در 
مقابل تعرضی که حاکمیت به بهانه فضای جنگی 
و تخاصمات با آمریکا علیه طبقه کارگر و مردم 
آزادیخواه در دستور دارد، سد بست و آنرا خنثی 
کرد. لذا دفاع از مطالبات امیر حسین محمدی فرد 
و ساناز الهیاری، حمایت از کمپینی که در دفاع 
از زندانیان هفت تپه راه افتاده است، در بتن چنین 
شرایطی معنی دیگر دارد و جایگاه ویژه تر دارد 
و به این اعتبار از اهمیت واالیی برخورددار 

 است. 

  

 

 ۱۱۲۸ژوئیه  ٣

 تبعید و احضار و دادگاه!

درحالیکه #اسماعیل_بخشی این روزها در شعاباه 
دادگاه انقالب تهران زیر نظر قاضی مقایاساه،  ١٨

نفر از کارگران، هاماراهاان  ٢۷شود،  محاکمه می
و همسنگران اسماعیل در روزهای اعتاصااب در 

دادگاااه کاایاافااری  ٢١١تااپااه ناایااز در شااعاابااه  هاافاات
شهرستان شوش زیر ضرب قرار گرفتاه و یاکای 

تاپاه  کارگر هافات ۷شوند. تاکنون  یکی محاکمه می
 ٠١مااه حاباس تاعالایاقای و  ٨محاکمه و به تحمل 

نفر از کارگاران  ٢١ضربه شالق محکوم شدند و 
شوند و یاک  مرداد ماه( محاکمه می ١٠نیز فردا )

 نفر دیگر نیز اخیراا احضار شده است.

کافی است در ایان روزهاا چاناد سااعاتای را در 
دادگستری شوش بگذرانید تاا ماتاوجاه شاویاد چاه 

 کنند.  تپه به آن مراجعه می تعداد کارگر هفت

یک کارگر تنها به دلیل پیامی کاه در یاگ گاروه 
تلگرامی انتشار داده بود به اتهام نشر اکااذیاب در 
فضای مجاازی احضاار شاده اسات. ایان روزهاا 

تپه با اتهاماتی چون انتشار پایاام در  کارگران هفت
گایارناد.  فضای مجازی نیز زیر ضارب قارار مای

جالب اینجاست که چند ماه پیش یک کارگر که در 
 »گاو! اسدبیگی دروغ«گروه تلگرامی نوشته بود 

 نیز احضار شده بود.

چندی پیش بود که کارفرما چند نفر از کاارگاران 
تپه را برای کار به مزارع انتقال داد. ماا در  هفت

ایام. مسائالاه  تپه نام آنهاا را تاباعایادی گاذاشاتاه هفت
اینجاست که با این کاارگاران شارط کارده باودناد 
برای ادامه کار باید از محوطاه صاناعاتای بایارون 
بروند. نامه انتقالای را باا دسات خاودشاان امضاا 

 کردند.

 گزارش کامل را در لینک بخوانید:

https://telegra.ph/روزهاااای-ایاان-روزگاااار-
 13-08-کارگران-زبان-از-تپه هفت

 

 تپه #کارگران_هفت

 #اسماعیل_بخشی

 #سپیده_قلیان

 تپه_تحت_فشارند #کارگران_هفت

 #کارگر_زندانی_آزاد_باید_گردد

 منبع ز

 تپه شدگان هفت کمپین حمایت از بازداشت-

 تپه از زبان کارگران: روزگار این روزهای هفت

اگر طبقه کارگر بعنوان يک طبقه مستقل و مسلح به 

ايدئولوژى طبقاتى خويش پا به ميدان مبارزه نگذارد، تسلط 

ايدئولوژيک بورژوازى ليبرال بر نيروهاى انقالبى، و حتى خود 

 طبقه کارگر، احتراز ناپذير خواهد بود.
  

خطوط عمده -انقالب ایران و نقش پرولتاریا   



 

 زنده باد سوسیالیسم

در   به فراخوان کمپین برای دفاع از زندانیان سیاسی، دو تجمع و راهپیمایی  روز شنبه هشتم ماه ژو ن 

اعتراض به تداوم بازداشت اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، اعضای نشریه گام )امیر حسین محمدی فرد، ساناز 

و سایر زندانیان سیاسی در لندن   اللهیاری، امیر امیر قلی(، فعالین کارگری تجمع روز جهانی کارگر در ایران

 .برگزار گردید

تجمع اول مقابل بانک ملی دومین تجمع هم مقابل کنسولگری جمهوری اسالمی در لندن برگزار شد. معترضین 

پس از یک ساعت تجمع در مقابل بانک ملی به طرف کنسولگری جمهوری اسالمی دست به راهپیمایی زده و با 

مردم و عابرین را به خود جلب   شعارهای خود علیه سرکوب کارگران و خواست آزادی کارگران زندانی توجه

کردند. شرکت کنندگان در مسیر راهپیمایی با عالقمندان در مورد اوضاع ایران، وضعیت طبقه کارگر در ایران 

  و اعتراضات کارگری و دستگیری های وسیع گفتگو میکردند. 

در این تجمع ضمن اعتراض به ادامه بازداشت های فعالین هفت تپه و شرکت کنندگان در روز جهانی کارگر،  

زنان،   معترضان خواستار آزادی بی قید و شرط تمامی کارگران بازداشتی و همچنین فعالین عرضه های

 .معلمان، دانشجویان، کودکان، محیط زیست و سایر زندانیان سیاسی شدند

تعدادی از شرکت کنندگان در اعتراض به جنایات جمهوری اسالمی در قبال کارگران و زندانیان سیاسی، 

 کنسولگری را مورد حمله قرار دادند. 

 .نمایندگان حزب آزادی کارگران بریتانیا از این تجمعات حمایت کردند

در پایان، تجمع کنندگان ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت کارگران و فعالین بازداشتی هفت تپه و نشریه گام 

اعالم کردند که تجمعات اعتراضی و مالقات با اتحادیه های   و همچنین سایر کارگران و زندانیان سیاسی

کارگری، جلب حمایتهای بیشتر از مبارزه کارگران و مردم محروم و تالش برای آزادی زندانیان سیاسی 

 ادامه خواهند داد.  را 

 

تشکیالت لندن حزب حکمتیست )خط رسمی( در ادامه تالشهای خود برای رساندن صدای اعتراض طبقه کارگر 

 و مردم محروم به گوش مردم، فعاالنه در این تجمع و راهپیمایی شرکت داشت. 

تشکیالت لندن حزب ضمن قدردانی از همه شرکت کنندگان در این تجمع همه ایرانیان آزادیخواه را به حضور  

فعال در این اعتراضات، در جلب حمایت از مبارزه مردم در ایران برای آزادی و رفاه، فشار به جمهوری 

 اسالمی برای آزادی زندانیان سیاسی دعوت میکند. 

 

 حکمتیست )خط رسمی(حزب تشکیالت لندن 

 ۱۱۲۸ژوئن  ۹
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 نشریه ماهانه کمونیست

 -نشریه ای از حزب کمونیست کارگری 
 حکمتیست )خط رسمی(است

 مسئولیت مقاالت کمونیست 

 با نویسندگان آن است

 سردبیر: خالد حاج محمدی

khaled.hajim@gmail.com 

 دستیار سردبیر: هساره ابراهیمی

sepideazhand@gmail.com 

 

هساره ابراهیمیدبیرخانه حزب:   

hekmatistparty@gmail.com 

  دبیر کمیته مرکزی: آذر مدرسی

azar.moda@gmail.com 

 دفتر کردستان: مظفر محمدی

mozafar.mohamadi@gmail.com 

: امان کفاتشکیالت خارج کشور  

aman.kafa@gmail.com 

تمـاس بـا واحـدهای تشکیـالت خـارج 

١١٢٢٧٧٧٧٥٧٤٠٠٠بختيار پيرخضری:تلفن  انگلستان:   

pirkhezri.bakh@gmail.com 

١١٢٦٧٠٥٤٤٦٤٢٤رعنا کريم زاده: تلفن استکهلم:   

rana.karimzadeh@ymail.com 

9241383١١٢٦٧٠: تلفن سيوان رضائییوتبوری:   

syvan_rezaei@yahoo.com 

176476064540049: تلفن  محمد راستیآلمان:   

mohammedraasti@yahoo.com 

ابراهيم هوشنگیدانمارک:   

ebi_hoshangi@hotmail.com 

١١٢٧٢١٠٦٠١٢٤آزاد کريمی :  تلفننروژ:   

azadkarimi@yahoo.com  

0032485122607پيمان حسينی: تلفن بلژیک:   

parham.poya@gmail.com 

١١٢٠٧٥٤١٧٤٤٥٧پرشنگ کنعانيان: تلفن سویس:   

sunshayn2@gmail.com 

سهند حسين زادهتورنتو:   

sahand.hosseinzadeh@gmail.com  

١١٠٦١٢٧١١٤٧٤٤دلشاد امين: تلفنونکوور:   

shashasur1917@gmail.com 

اسد کوشاآمریکا:   

akosha2000@gmail.com 

 حکمتیست )خط رسمی(حزب تشکیالت لندن 
  
  
  

 گزارش تجمع اعتراضی لندن برای آزادی کارگران و زندانیان سیاسی
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