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دوشنبه ها منتشر ميشود

در حاشيه رويدادهاي هفته
امان كفا
كارگران ايتاليا و فرانسه در دفاع از مردم يمن
با وجود اعتراض عمومي عليه جنگ در يمن ،در ماه گذشته
ترامپ قرار قطع همكاري امريكا با عربستان ،را وتو كـرد .در
عين حال ،عربستان و امارات ،با افزايش تحريم هاي خود بـر
يمن ،حتي ارسال امكانات بهداشتي و دارو را بـه بـخـش
وسيعي از مردم محتاج اين كشور را ،مـحـدود كـرده انـد.
تهديدي كه بنا بر گزارشات تا به امروز ،به قـربـانـي شـدن
صدها هزار نفر در درمانگاه هاي يمن انجاميده است ،و ده
ها هزار بيمار ديگر را در خطر مرگ قرار داده اسـت .امـروز،
جنگ كور در يمن ،جنگي كه ميليون ها نفـر را قـربـانـي
رقابت هاي جهاني و منطقه اي ،كرده است ،همـچـنـان در
جريان است .اما ،نه تنها اين مردم و زندگي و آيـنـده آنـان
براي دول رقيب و درگير جايي نـدارد ،عـلـيـرغـم اشـك
تمساحشان براي مردم بيگناه يمن و "محكوم كردن " هـاي
لفظي شان كماكان به فروش سﻼح به عربستان ادامـه مـي
دهند .در زماني كه در تمامي جلسات سازمان هاي اتحاديـه
اروپا و سازمان ملل و ...هيچ اقدام عملي و موثري براي قطع
اين جنگ و پايان دادن به اين كشتار دستجمعي در يـمـن
انجام نميگيرد ،اين بار ،كارگران بارانداز در فرانسه و ايتالـيـا
هستند كه با جلوگيري از بار اسلحه به مقصـد عـربسـتـان
صداي اعتراض بشريت آگاه و دفاع از زندگي مـردم يـمـن
شدند.
كارگران ايتاليا ،بدنبال اقدام كارگران بارانداز فرانسه در بندر
هاور كه ماه گذشته با عدم بارزدن سﻼح هايي كـه دولـت
فرانسه به عربستان فروخته بود ،از بارزدن محمـوـلـه هـاي
سﻼح و مهمات ممانعت كردند .دولت فرانسه و مـقـامـات
عربستان ،در ابتدا اعﻼم كرده بودند كـه كشـتـي حـامـل
توپهاي جنگي قرار است به بندر ديگري در فـرانسـه بـرده
شود .اما اين كشتي در بندر دوم لنگر نيانـداخـت و بـراي
تحويل گرفتن مهمات بيشتر به سمت ايتاليا رفت .اين بـار،
باراندازان بندر جنوا ،به فوريت دست به اعتصاب زده و اعﻼم
داشتند كه تا زماني كه اين كشتي در بندر قرار دارد ،دسـت
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کار ان ھان د وید!
اسراي هفت تپه و سازمان جهاني كار
خالد حاج محمدي
روز  ١٥خـرداد مـاه جـمـعـي از
كارگران هفت تپه طي نامه اي بـه
سازمان جهاني كار ،از جـمـهـوري
اسﻼمي به عنوان عضو اين سازمـان،
بدليل سركوب كارگران هفت تـپـه،
نمايندگان و حاميان آنها ،شـكـايـت
كرده اند .كارگران هفت تپه در ايـن
نـامـه بـه پــاره اي از اقـدامــات
سركوبگرانه جمهوري اسﻼمي علـيـه
كارگران در ايران و مشخصا كارگران
هفت تپه پـرداخـتـه و خـوهـان
رسيدگي اين سازمان به اين شكايت
شده اند .كارگران هفت تپه از جملـه

به زنداني بودن و شكنجه نمـايـنـده
خود اسماعيل بخشي ،سپيده قليـان
به عنوان حامي كارگران هفت تـپـه،
به فشارهاي وارده به علي نـجـاتـي
عضو هيئت مديره سنديـكـا و بـه
دستگيري و زنداني كردن و شكنجه
ساناز الهياري ،امير حسين محمـدي
فر و امير اميرقلي كـه هـنـوز در
زنداننـد و بـعـﻼوه بـازداشـت و
فشارهاي ايـن مـدت بـر عسـل
محمدي كه همگي از اعضاي هيئت
تحريريه نشريه گام هستند ،پرداخته
اند.

كارگران در نامه خود اشـاره دارنـد
كه " :بدينوسيله گزارش مختصـر و
شكايت رسمي خود به شـمـا بـراي
بررسي و محكوم كردن دولت ايـران
به علت نقض آشكار حقوق بديـهـي
كارگران در ايجاد تشكﻼت مستـقـل
كارگري و نيز سركوب آزادي تجمـع
و انتخاب نـمـايـنـده و سـركـوب
كارگران و فـعـاﻻن كـارگـري بـه
خصوص در شركت كشت و صنعت
نيشكر هفت تپه را اعـﻼم و ثـبـت
ميكنيم".
شكايت نامه كارگران هفت تپه

گزارش تجمع اعتراضي لندن براي آزادي كارگران و زندانيان سياسي

صفحه ۴

دو اتفاق تاريخي!
مظفر محمدي
اتفاقاتي كه امروز در ايران مي افتد،
براي كمونيست ها و طبقه كارگر
بسيار آموزنده و ارزشمند است.
در مورد موقعيت بورژوازي كه بحث
اصلي من اينجا نيست ،مقدمتا
بگويم ،بورژوازي ايران در حاكميت
و اپوزيسيون در رقابت با همديگر بر
سر قدرت و ثروت تا كنون راه خود
را پيموده است .جناح اصولگرا،
جنبش اصﻼحات ،سبز و حواشي
آنها از جمله ،ملي مذهبي ،ليبرال،
دمكرات پروغرب ،برانداز مشروط و
غيره ،اگر چه هر كدام ظاهرا
هويتها و تشكل هاي سياسي معيني
دارند ،اما نه داراي افق سياسي و نه
راه حل اقتصادي براي جامعه ايران
با يا بدون جمهوري اسﻼمي هستند.
اين را چهار دهه تاريخ كنوني ايران
نشان داده و به اثبات رسانده است.
نتيجه ي اين بي افقي سياسي و

ای

بي جوابي اقتصادي جامعه ايران را
به فﻼكت كشانده است.
از يك طرف حاكميت جمهوري
اسﻼمي است كه نگاهش به قدرت
نه پاسخ سياسي و اقتصادي جامعه
بلكه ،تماما بر سر حفظ نيروهاي
نيابتي )حوزه ي مقاومت( در منطقه
سرمايه گذاري و آن را چه در رابطه
با مردم و چه امريكا و متحدينش در
منطقه ،ضامن بقاي خود مي داند.
به مردم مي گويد براي سركوب،
حشد شعبي و حزب اﷲ و فاطميون
و زينبيون و القاعده و طالبان و غيره
را هم دارد.
از طرف ديگر اپوزيسيون بورژوايي
است كه به تهديد و تحريم هاي
امريكا آويزان شده است .و هر
اتفاقي در اين زمينه ،موجب
اميدواري يا ياس آنها است .در حال
حاضر با توجه به دورنماي مذاكرات

امريكا و ايران ،كه بسيار محتمل
است ،افق آنها كامﻼ كور شده است!
اما در اعماق جامعه ،درصفوف طبقه
كارگر و زحمتكشان اتفاق ديگري
افتاده و در حال پيشروي است.
صفوف طبقه كارگر و متحدينش
مدام خودآگاه تر ،فشرده تر و
صاحب رهبري و افق سياسي و
اتحاد و سازمان مستقل خود مي
شود.
در اين بخش جامعه دو اتفاق مهم
افتاده است:
 -١پس از اعتصابات پيروزمند دو
مركز صنعتي كارگري بزرگ ،هفت
تپه و فوﻻد ،طبقه كارگر به مثابه
طبقه ،سر جامعه را به طرف خود
چرخانده است .اين دو اعتصاب نه
تنها براي خود طبقه كارگر بلكه
براي كل زحمتكشان و محرومان
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اسراي هفت تپه
همزمان براي تعدادي از اتـحـاديـه هـاي
كارگري ارسال و در بعضي از رسانه ها نيز
انعكاس يافته است .هفت تپه اي هـا از
همه سازمانهاي كارگري ،حـق طـلـب و
عدالتخواه و ...درخواست حمايت كرده اند.
شكايت كارگران هفت تپه از جـمـهـوري
اسﻼمي ،مستقل از اينكه سازمان جهـانـي
كار ،چه اقدامي انجام دهد يا ندهد ،عـزم
اين بخش از طبقه كارگر در نه فقط كوتاه
نيامدن در مقابل سيـاسـت سـركـوب و
ارعاب جمهوري اسﻼمي كه ادامه جدال با
جمهوري اسﻼمي در اشكال ديـگـري را
نشان ميدهد .شكايتي كه سازمان جهاني
كار را اينبار مستقيما تحـت فشـار قـرار
ميدهد .شكايت از جـمـهـوري اسـﻼمـي
جوابي است به عر و تيز وزارت اطﻼعات و
"كارشناسان مسائل كـارگـري" آنـهـا در
اعﻼم پايان و شكست مبارزه شـان بـراي
رفاه و آزادي .اين اقدام كارگران هفت تپه،
اعﻼم ايستادگي آنها در مقابـل سـرمـايـه
دارن و حاكمين بر جامعه است.
كارگران هفت تپه و فوﻻد در اين دوره در
دل جدالي همه جانبه با سرمايه داران و
دولت حامي شان ،در دفاع از خـواسـت و
مطالبات خود ،عليه استثمار و بردگي خود
و هم طبقه اي هايشان به ميدان آمدند و
به دنيا نشان دادند كه طبقه كارگر ايـران
فقر ،بي حقوقي ،بيكاري همراه با دزدي و
چپاول باﻻيي ها را بيش از اين تـحـمـل
نميكند .ايستادگي اين عزيزان در مـيـان
هاله اي بزرگ از حمايت كارگران و مـردم
عدالتخواه در شوش و اهـواز ،در مـراكـز
كارگري و  ،. ..يك بار ديگر حق طـلـبـي
يك طبقه ،و گوشه اي از قـدرت و تـوان
اين طبقه را به همه نشان داد و حاكمان و
چپاولگران را همه جانبه به جدال طلبيد.
در اين جدال اما طبقه كارگر در مـقـابـل
خود عﻼوه بر سـركـوب ،اخـراج و گـرو
گرفتن نان شب خانواده ها ،دستگيـري و
شكنجه نمايندگان كـارگـري  ،پـرونـده
سازي و "طرح هـاي سـوخـتـه " وزارت
اطﻼعات عليه فعالين كارگري و حامـيـان
شان ،با مشتي عناصر ضد كارگر و فرصـت
طلب ،كه تابلوي "شكست هفت تـپـه و
فوﻻد " را بلند كرده و خزعـبـﻼت وزرات
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اطﻼعات و پرونده سازي و وصـل كـردن در حاشيه

نمايندگان كارگري و حاميانشان به احزاب
چپ و سرنگوني طلب را تكرار ميكنند ،را
دارند .شكايت كارگران هفت تپه ادعانامـه
اي عليه اين طيف نان به نرخ روز خـور،
ادعانامه عليه پرونـده سـازي مشـتـرك
وزارت اطﻼعات و اين طيف نيز هست!
فشارهاي جمهـوري اسـﻼمـي و هـمـه
اقدامات بي شرمانه آنها ،همه تـهـديـد و
ارعاب اين مدت بر زندانيان هفت تـپـه و
فوﻻد ،شكنجه سخنگويـان و حـامـيـان
كارگران اين مراكز ،قرار بود ترس و تسليم
را به جاي حق طلبي كارگري در مـيـان
كل طبقه كارگر اشاعه دهد .قرار بود هـر
فعال دلسوز كارگري ،هر كارگر حق طلـب
و هر انسان عدالتخواه ،هـر زن و جـوان
آزاده اي بداند و ياد بگيرد ،كه حق طلبـي
در اين جامعه جرم و حـق طـلـبـان و
عدالتخواهان جايشان در سياه چـالـهـاي
جمهوري اسﻼمي است .اما كارگران هفـت
تپه اعﻼم كردند ،هـر شـﻼقـي كـه بـر
اسماعيل بخشي  ،هر بـي حـرمـتـي بـه
سپيده قليان ،علي نجاتي ،ساناز الهـيـاري،
امير حسين محمدي فر و امير امير قـلـي،
هر پرونده سازي عليه كارگران هفت تپه و
فوﻻد  ،نفرت عليه حاكمين و مـزدوران و
شكنجه گران آنها را در قلب ميـلـيـونـهـا
انسان افزايش داد.
دور جديدي در جدال طبـقـه كـارگـر و
سرمايه داران و حكومتشان در مـقـابـل
طبقه ما قرار دارد .تﻼش هـاي كـارگـران
هفت تپه ،گوشه اي از جدال ما در ايـن
دور است .تجار كارگران هفت تپه و فـوﻻد
دستمايه بزرگي در اين جدال براي طبقـه
كارگر در ايران است .اين دور بـايـد دوره
تعرض بيشتر با اتكا به پـيـشـروي هـا و
دستاورهاي تا كنوني مـان .تـﻼش بـراي
آزادي اسراي زنداني قدمي در اين مبـارزه
است.
كارگران هفت تپه در اين كـارزار تـنـهـا
نيستند .كارگران هفت تپه ،طبقه كارگـر
و همه مراكز كارگري ،مدارس ،دانشگاهها،
مردم آزاديخواه در محﻼت ،شهرها و همـه
نهادهاي انسان دوست و ،. ..را در كنار خود
دارد .حمايت از كارگران هـفـت تـپـه و
شكايت آنها عليه جمهوري اسﻼمي وظيفه
مشترك همه ما است.

از كار كشيده و حاضر نيستـنـد كـه در
رساندن اسلحه به عربستان ،شريك جـرم
ادامه اين جنگ و كشتـار مـردم يـمـن
باشند .اعتصاب كارگران بندر در فرانسه و
ايتاليا گوشه اي از خشم و انزجار بشريـت
آزاديخواه از دولت هاي بورژوايي است كه
براي تثبيت موقعيت خود در رقـابـت بـا
يكديگر ،منطقه را به صحـنـه جـنـگ و
كشتار مردم بيگناه تبديـل كـرده و بـا
تامين سﻼح و مهمات به شـعلـه ور تـر
شدن اين جنگ خانمان سوز دامـن مـي
زنند.
جنايت ارتجاع در سودان
سركوب و كشتار مردم در سودان ،نمـونـه
ديگري از توحشي است كه ايـنـبـار در
شمال افريقا به راه افـتـاده اسـت .ارتـش
سودان براي جلوگيـري از گسـتـرش و
تعميق اعتراضات وسيعي كه حـدود سـه
ماه پيش به سقوط دولت البشير انجاميـد،
بروي كار آمد .ژنرال احمد بن عوف همان
زمان سعي كرد كه سقوط دولت البشير را
نه نتيجه اعتراضات وسيع در اين كشـور،
بلكه ناشي از "هشـيـاري ارتـش " بـراي
جلوگيري از "هرج و مرج " و "نابساماني"
سودان جلوه دهد .او همـچـنـيـن اعـﻼم
داشت كه ارتش دولت انتقالي را جايگزين
كرده تا "گذار به دمكراسي " را در طـي
پروسه اي دوساله مـمـكـن سـازد .امـا
اعتراضات مردم عليه حكومت نظـامـيـان
كماكان ادامه يافت .اين واقعيت كه دولت
نظامي اينبار با كمك هاي مالي عربستـان
سعودي قدرت را بدست گـرفـتـه اسـت،
صحت خود را در مدت بسيار كـوتـاهـي
نشان داد .همه پوچي وعده هاي "آزادي
همگاني "" ،آزادي فعاليت سـيـاسـي " و
"پايان دوره نا امني اقتصادي" و غيره ،را
در سطح جامعه ديدند .سـركـوب هـمـه
جانبه اعتراضات مردمي وظيفه اي بود كه
دولت نظامي از همان ابتدا در دستور خود
قرار داده بود .ممنوعيت حضور خبرنگاران
در اين كشور )البته بغـيـر از مـيـديـاي
عربستان سـعـودي( جـاي وعـده هـاي
"آزادي مطبوعات " را گـرفـت .سـركـوب
هرگونه اعتراض در محيط هاي كار ،جاي
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"تضمين امنيـت مـلـي " را گـرفـت و
دستگيري رهبران اعتراضات اجـتـمـاعـي
جاي "آزادي سياسي" را گرفت!
در تمام اين مدت اتحـاديـه كشـورهـاي
عرب ،به تجليل از دولت نـظـامـي ادامـه
دادند ،نهايت اعتراض شان تقاضاي اخـراج
سودان از اتحاديه كشورهاي افريقايي بود.
چين و روسيه به رقباي جـهـانـي شـان
هشدار "عدم دخالت در مسائل داخـلـي"
سودان را دادند و حـتـي مـحـكـومـيـت
كشتارها در سودان را وتو كردند .آمريكا و
اروپا" ،برخورد انتقادي " را كافي دانستند.
سران ارتجاع جهاني در كـنـار ارتـجـاع
منطقه اي بر كشتار مردمـي كـه بـراي
آزادي و رفاه ديكتاتوري را به زير كشيدند
مهر تائيد زدند .ظاهرا قرار است مـبـارزه
مردم سودان براي خﻼـشـي از فـقـر و
فﻼكت و استبداد ماننـد مـبـارزه مـردم
سوريه دستمايه تسويه حسـاب ارتـجـاع
منطقه اي و جهاني شود.
اين دنياي وارونه را بايد از اسـاس بـهـم
ريخت و دوباره آنـرا سـاخـت .اعـتـراض
كارگران بند در ايتاليا و فـرانسـه نـويـد
دهنده تحرك طبقه و جنبشي است كـه
ميتواند دنيايي انساني ،آزاد ،برابر و بهـتـر
را به ارمغان بياورد .
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دو اتفاق تاريخي!
جامعه نشان داد كه طبقه كارگر كيفيت و
ظرفيت رهبري و بهم پيوستن جنبش
هاي اجتماعي را دارد .نشان داد كه پس
ازخيزش ديماه  ،٩٦طبقه كارگر قدرت
تكان دادن جامعه و لرزاندن پشت
بورژوازي حاكم را دارد.
معموﻻ در صفوف چپ و با تاسي از انقﻼب
 ٥٧گفته مي شود كه مردم به خيابان ها
مي ريزند و تظاهرات و قيام هاي پشت
سر هم راه مي اندازند و طبقه كارگر
دست آخر مي آيد ...اما اين مثال تاريخي،
ديگر حتي يك فرضيه هم نيست .طبقه
كارگر ايران از انقﻼب  ٥٧تا كنون ،اوﻻ
موقعيت بسيار قدرتمند و عظيمي در
توليد وخدمات و ديگر عرصه هاي جامعه
دارد و دوما تجارب عظيمي را كسب
كرده است .هزاران اعتصاب بزرگ و
كوچك را سازمان داده ،تشكلهاي
متعددي را پشت سر نهاده ،شوراهاي
اسﻼمي را به زباله داني ريخته ،تشكل
هاي صنفي دولتي را دور زده و چه بسا با
همين نام تشكل صنفي و قانوني اما  ،نوع
و كيفيت ديگري از اتحاد و سازمان را
بوجود آورده و همزمان سنديكاها و تشكل
هاي مستقل و هياتهاي نمايندگي را براي
پيشبرد مبارزات خود سازمان داده است.
و بعنوان نقطه عطف ،شكل شورايي
سازمان كارگري و مردمي را پيش كشيده
و با برگزاري مجامع عمومي كارگري و
تصميم گيري جمعي و دخالت توده اي
كارگران  ،در واقع گام مهمي در جهت
تشكل شورايي برداشته است.
 -٢بين طبقه كارگر و ديگر بخشهاي
زحمتكش جامعه در ميان معلمان،
بازنشستگان ،دانشجويان ،پرستاران و
ديگر محرومان جامعه اتحاد و همبستگي
قابل توجهي بوجود آمده است .اين طليعه
ي يك صف بندي طبقاتي وسيع و مبارزه
گسترده ي طبقاتي عليه نظام سرمايه
داري در ايران است.
اين يك اتفاق نظري نيست .همبستگي و
اتحاد اين بخشهاي كارگر و زحمتكشان
جامعه در نتيجه ي يك توافق نظري و
سياسي با هم و از باﻻ بوجود نيامده است.
وضعيت معيشتي است كه جايگاه جنبش
ها را تعيين كرده و مي كند نه
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موضعگيري سياسي آنها .موضعگيري
سياسي هم از درون و از دل همين
خواستهاي معيشتي است كه بيرون مي
زند ،نه در ذهنيت فعالين كارگري يا
معلمي يا دانشجويي بعنوان اصناف جدا از
هم و با منافع متفاوت .وقتي مطالبات
يكي است ،همبستگي و يكپارچگي
جنبش ها ي اجتماعي و طبقاتي بيشتر
مي شود.
اين يك تحول طبقاتي بر پايه خواستهاي
مشترك و شرايط اقتصادي و معيشتي اين
بخش اكثريت جامعه است .شكي نيست
تجارب تاريخي مبارزه ي طبقاتي ،عنصر
آگاهي ،كمونيسم و ماركسيسم و ضرورت
اتحاد كارگران و  ...جاي خود دارد و قابل
انكار نيست .اما اين تاثيرات بر متن اتفاقي
است كه در ايران افتاده است .و آن
شرايط معيشتي و همسرنوشتي و در
نتيجه ي تعرض سرمايه به نيروي كار و
مزدبگيران و تحميل فقر و فﻼكتي است
كه خواستهاي اين اكثريت را بهم گره زده
و يكي كرده است .جنبش اصﻼحات
نتوانست سطح معيشت بخشي از اين
اكثريت را بهبود بخشيده  ،بطرف خود
بكشد و قطبي مرفه و متوسط بوجود
آورد و توهم ايجاد كند.
اكنون با وجود جنبش هاي متعين و
مستقل مانند جنبش كارگران ،معلمان،
بازنشستگان ،دانشجويان ،زنان و ،...اما
شرايط اقتصادي و فقر و محروميت شديد،
اين جنبش ها را به درجه زيادي به هم
نزديك ،هماهنگ ،همبسته و يك كاسه
كرده است .و اعتصابات شكوهمند اخير،
طبقه كارگر را در راس اين جنبش ها قرار
داده است.
شعار ”كارگر ،معلم ،دانشجو ،اتحاد اتحاد“
 ،شعاري نيست كه از باﻻ و در ذهن
كسي به اين جنبش ها تزريق شده باشد.
واقعيت اين است كه وقتي خواستها يكي
مي شود ،و طرف حساب ولو كارفرماهاي
خصوصي و يا دولتي معين اما اساسا دولت
است ،در نتيجه ،اتحاد هم ناگزير مي شود.
اين اتحاد ديگر يك شعار نيست .يك
اقدام و عمل مدام آگاهانه و طبقاتي
است .نه تنها بر سر يك خواست مشترك
مقطعي ،مثل شعار آزادي اين و آن زنداني
كارگر و معلم و ديگر فعالين سياسي كه
بعد از آزادي  ،خواست مشترك و اتحاد
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منتفي شود .بلكه به دليل شرايط معيشتي
چند ده ساله كه مدام به ضرر اين اكثريت
تشديد شده ،اين اتحاد و هبستگي هم
يك امري دايمي و حياتي گشته و به
دنبال آن مسايل ديگري پا به ميدان مي
گذارند .مثﻼ شكل شورايي تشكل ها در
پاسخ به يك مبارزه طبقاتي و ضد
سرمايه داري كه اكنون به برنامه عمل
طبقه كارگر ،معلمان ،دانشجويان،
بازنشستگان و  ...تبديل شده است.
در رابطه با جنبش زنان بايد بگويم كه اگر
چه مبارزه زنان عليه حجاب اجباري في
النفسه و روي پاي خود يك خواست
است ،اما اوﻻ اين خواست در جمهوري
اسﻼمي بعنوان يك مطالبه ي جداگانه
قابل حصول نيست چرا كه ضديت با زن ،
جنسيتي كردن جامعه ،تبعيض و آپارتايد
جنسي يكي از پايه هاي رژيم است .دوما
زنان از كارگر و معلم و دانشجو و خانه
دار ،با كل هم طبقه اي هايشان شرايط
معيشتي فﻼكتبار مشتركي دارند .در
نتيجه ،هر پيشروي براي زنان در عرصه
آزادي ها ،به پيروزي كل هم طبقه اي
هايشان بستگي دارد.
در شرايط كنوني و در صفوف مبارزه
اقتصادي و براي آزادي ،اتفاق ديگري كه
افتاده است اين است كه اگر رهبري
تشكل هاي صنفي چه كارگري وچه
معلمان و بازنشستگان و دانشجويان ،هنوز
به آن درجه از وحدت و همگوني فكري و
آگاهي طبقاتي نرسيده اند كه يك
رهبري منسجم و محكم و قدرتمند را
تامين كنند ،اما عامل هل دادن و به
حركت در اوردن اين رهبري درواقع بخش
آگاه توده هاي كارگر ،معلم و دانشجو و
زن از پايين است .بويژه طيف وصف وسيع
تري از فعالين در ميان اين بخش ها جلو
آمده اند كه هر كدام بخشي از تودها ي
مربوط را همراه خود دارند .اين طيف كه
در اساس بسيج كننده ي توده هاي
بيشتري از همكاران خود هستند وهيچ
ايرادي ندارد كه در هيات مديره ها
نيستند ،چرا كه بطور واقعي اساسا محرك
و تصميم گيرنده اين طيف هستند ..بدون
اينها اعتصاب كارگري يا تحصن معلمان يا
تجمع دانشجويان و غيره ممكن نيست.
اين خودآگاهي ،در دل يك مبارزه
طبقاتي طوﻻني مدت ،رشد كرده و مي
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رود تا مسير را تعيين و مبارزه طبقاتي را
كه عمﻼ در خواستهاي مشترك ،وضعيت
معيشتي فﻼكتبار ،فشار سياسي و سركوب
وجود دارد ،گامي جلوتر برده و صف بندي
گسترده تر و محكم تر و قدرتمند تري
بوجود آورد.
شكي نيست كه رهبران بزرگ آتي جنبش
هاي كارگران ،معلمان ،دانشجويان وغيره
در آينده همين طيف خواهند بود .طيف و
صف كارگران ،معلمان ،زنان و دانشجويان
سوسياليست و ازاديخواه و برابري طلب.
پيشروي اين جنبش ها و پيروزي
دربدست اوردن خواستهاي اقتصادي و
سياسي در گرو ظرفيت و گستردگي
ونفوذ بيشتر و محكم تر اين طيف و صف
فعالين كارگري ،در برگزاري مجامع
عمومي ،شوراهاي كارگري ،موضعگيريهاي
سياسي روشن و بويژه تاكيد بر همبستگي
طبقاتي است كه اكنون خوشبختانه در
جريان است.
.مبارزه طبقاتي در ايران ،موقعيت جديد
طبقه كارگر و همبستگي و همسرنوشتي
طبقاتي به صورتي كه معلم ،دانشجو،
بازنشسته وزن هم خود را كارگر و متعلق
به طبقه خود مي داند ،چشم انداز با
شكوهي را در مبارزه طبقاتي در ايران
ترسيم مي كند .اين چشم انداز ،آلترناتيو
طبقاتي قدرتمندي در مقابل بورژوازي
حاكم و اپوزيسيون وعامل دخالتهاي
خارجي است.
با اين چشم انداز ،انقﻼب آتي ايران نه
انقﻼبي همه با هم ،بلكه انقﻼبي كارگري و
ضد سرمايه داري و براي ايجاد جامعه اي
آزاد و برابر است.
اتحاد صفوف كارگران كمونيست و
كمونيست هاي جامعه و تحكيم و
گسترش اين موقعيت ،برعهده كمونيسم
و حزب ما افتاده است .حزب حكمتيست
– خط رسمي بعنوان حزب كمونيستي و
قطب نماي سياسي طبقه كارگر و
زحمتكشان جامعه به استقبال اين
تحول تاريخي مي رود.

زده باد و یا م

ح

۴

ت ی

ماره ٢۶٠

نشريه هفتگي
حزب حكمتيست )خط رسمي(

www.hekmatist.com
سردبير :آذر مدرسی

azar.moda@gmail.com

تلگرام حزب
@HekmatistXateRasmi

گزارش تجمع اعتراضي لندن براي آزادي كارگران و
زندانيان سياسي
روز شنبه هشتم ماه ژوئن به فراخوان كمپين براي دفاع از زندانيان سياسي ،دو تجمع و
راهپيمايي در اعتراض به تداوم بازداشت اسماعيل بخشي ،سپيده قليان ،اعضاي نشريه گام
)امير حسين محمدي فرد ،ساناز اللهياري ،امير امير قلي( ،فعالين كارگري تجمع روز جهاني
كارگر در ايران و ساير زندانيان سياسي در لندن برگزار گرديد.
تجمع اول مقابل بانك ملي دومين تجمع هم مقابل كنسولگري جمهوري اسﻼمي در لندن
برگزار شد .معترضين پس از يك ساعت تجمع در مقابل بانك ملي به طرف كنسولگري
جمهوري اسﻼمي دست به راهپيمايي زده و با شعارهاي خود عليه سركوب كارگران و خواست
آزادي كارگران زنداني توجه مردم و عابرين را به خود جلب كردند .شركت كنندگان در مسير
راهپيمايي با عﻼقمندان در مورد اوضاع ايران ،وضعيت طبقه كارگر در ايران و اعتراضات
كارگري و دستگيري هاي وسيع گفتگو ميكردند.
در اين تجمع ضمن اعتراض به ادامه بازداشت هاي فعالين هفت تپه و شركت كنندگان در روز
جهاني كارگر ،معترضان خواستار آزادي بي قيد و شرط تمامي كارگران بازداشتي و همچنين
فعالين عرضه هاي زنان ،معلمان ،دانشجويان ،كودكان ،محيط زيست و ساير زندانيان سياسي
شدند.
تعدادي از شركت كنندگان در اعتراض به جنايات جمهوري اسﻼمي در قبال كارگران و
زندانيان سياسي ،كنسولگري را مورد حمله قرار دادند.
نمايندگان حزب آزادي كارگران بريتانيا از اين تجمعات حمايت كردند.
در پايان ،تجمع كنندگان ضمن ابراز نگراني نسبت به وضعيت كارگران و فعالين بازداشتي هفت
تپه و نشريه گام و همچنين ساير كارگران و زندانيان سياسي اعﻼم كردند كه تجمعات
اعتراضي و مﻼقات با اتحاديه هاي كارگري ،جلب حمايتهاي بيشتر از مبارزه كارگران و مردم
محروم و تﻼش براي آزادي زندانيان سياسي را ادامه خواهند داد.
تشكيﻼت لندن حزب حكمتيست )خط رسمي( در ادامه تﻼشهاي خود براي رساندن صداي
اعتراض طبقه كارگر و مردم محروم به گوش مردم ،فعاﻻنه در اين تجمع و راهپيمايي شركت
داشت.
تشكيﻼت لندن حزب ضمن قدرداني از همه شركت كنندگان در اين تجمع همه ايرانيان
آزاديخواه را به حضور فعال در اين اعتراضات ،در جلب حمايت از مبارزه مردم در ايران براي
آزادي و رفاه ،فشار به جمهوري اسﻼمي و براي آزادي زندانيان سياسي دعوت ميكند.
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