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ی ت کار و ی                              ح ا  آزادی                              

، ريـيـس     94مـرداد     4ديروز      
جمهور روحاني در يك سفر سريـع،  

ديار رفيـع  ” به سنندج آمد تا به اين 
و مردم مرز دار و غيور و مـدافـع       

 !خير و بركت ببخشد“ جمهوري اسالمي و دفاع مقدس
روحاني با تمام قواي نظامي و لباس شخصي هايش با      

قرق خيابان ها و بستن مغازه كسبه شهر توانست  دو هزار 
نفر را در ميدان استقالل سنندج جـمـع كـنـد، تـا بـه               

روحاني و همه هـمـكـاران      .  الطائالتش صلوات بفرستند
دولت و رژيمش در سنندج و كردستان ميدانند كه  اگـر      
شهر را نظامي نمي كردند، بدون  ترديد صدها هزار كارگر 
و زحمتكش از زن و مرد و پير و جوان با شعار نـنـگ بـر      

رهبر قاتالن و شكنجه گران و غـاصـبـان نـان سـفـره            
كارگران و معلمان و پرستاران و همه زحمتكشـان، از او      
استقبال ميكردند و از همان فرودگاه به كاخ رياست شـان  

 4صفحه . ...                                    بر مي گرداندند

!كارگران جهان متحد شويد 	

 !سفري توام با خير و بركت
 مظفر محمدي

تيرمـاه، هـزاران       31ديروز،      
معلم معترض به زندگي زير خـط  
فقر و ناامني شغلي، و در اعتراض 
به زنداني شدن معـلـمـانـي كـه        
قرباني تالش براي بهبود شرايـط  
كار و زندگي خود و  هـمـكـاران    
شان شده اند، از سـراسـر ايـران      
تظاهراتي  در مقابـل مـجـلـس       
.  تدارك ديدند و اجتمـاع كـردنـد     

اين حركت، در نطفه و در شـروع،   
با فضاي امنيـتـي كـه تـوسـط          
دستگاههاي اطالعاتي و پليـسـي   
ايجاد شـده بـود، بـا مـقـررات            
حكومت نظامي و مـمـنـوعـيـت      
اجتماع بيش از دو نفر، و باالخـره  
با دستگيري تعدادي از شـركـت     
كنندگان در اين حركت اعتراضي، 
 .آنگونه كه مي بايست برگزار نشد

ــان،             ــســي ــجــل ــت و م دول
كه تـوانسـتـنـد راه       “  سرافرازند” 

اجتماع هزاران نفره و سـراسـري   
معلمان معترض را،  كه بيـش از    
شش ماه است با تـظـاهـرات و        
اعتصاب سراسري گريبان شان را 

“ مفتخرنـد ” .  گرفته اند،  سد كنند
كه با دستگيري و ايجاد مقـررات  

حكومت نظامي، توانستند  خود را  

از خطر رسيدن صداي حق طلبي 
دهها هزار معلم ناراضي و مـبـارز،   

 . حفظ كنند
ظاهرا توانستند مانع رسـيـدن        

اين صداي حق طلبي،  نـه بـه       
گوش مجلسيان و مقـامـات كـه      
مهندسين فقر و بـي حـقـوقـي         

همگان و از جمله معلمان اند، كه  
 .به گوش جامعه شوند

 2015ژوئيه  23روز پنجشنبه      
كنفرانس تشكيالت خارج كشـور    

 -حزب كمـونـيـسـت كـارگـري        
بـرگـزار   )  خط رسمي( حكمتيست 

 .شد
ــرود              ــا س ــس ب ــران ــف ــن ك

انترناسيونال و بدنبال يك دقيـقـه   
سكوت به ياد جانباخـتـگـان راه      
آزادي و سوسياليسم شروع شد و   
بعد از تصويب آئيـن نـامـه وارد        

 .دستورات خود شد
دستور جلسه كنفرانس عبارت      

 :بودند از

 گزارش -1
 اولويتهاي حزب در خارج -2
 انتخابات -3
 

گزارش به كنفرانس تـوسـط        
دبير تشكيالت خارج كشور حـزب  

خالد حاج محمـدي در    .  ارائه شد
سخنان خود به اوضاع كـنـونـي      
ايران و موقعيت حزب حكمتيست 
و در بـطـن آن بـه جـايـگـاه             
 .تشكيالت خارج حزب اشاره كرد

وي تاكيد كرد كه بـعـد از             
توافقات دول غربي و جمـهـوري   

اسالمي وارد فاز جديدي از اوضاع 
خواهيم شد كه بايـد در كـار و         
فعاليت حزب در خارج مورد نـظـر   

ايشان تاكيد كرد .  قرار گرفته شود
كه همزمان حزب حكمـتـيـسـت     
موقعيت جديدي در سياست ايران 

 . يافته است
دبير خـارج كشـور ضـمـن              

پرداختن به موقعيت كنوني حـزب  
حكمتيست و افزايش رفتن روي   
آوري به حزب و توقعات از آن، به 
اهميت تشكيالت خارج در كـل      

 3صفحه ...        استراتژي حزب 

 اطالعيه پاياني 
پلنوم سي و پنجم كميته 

مركزي حزب حكمتيست 
 2صفحه )    خط رسمي(

كنفرانس تشكيالت خارج كشور حزب 
 پايان يافت) خط رسمي(حكمتيست 

 ! اعتراض معلمان
 مجلس و دولت شارالتان ها

 )  خط رسمي(حزب حكمتيست 

با اعالم خبر توافق هسته اي،      
و تصديق آن توسط ولي فقـيـه و     
نيروهاي پوزوسيون حاكم، ولوـلـه   

 .   اي در ميان اپوزوسيون براه افتاد
چپ سنتي نظير راه كارگر طي  بيانيه اي ابراز داشـت       

كه شكست جمهوري اسالمي عيان است و اينبار خامـنـه   
را بنوشد، گرچه كه “  جام زهر“اي هم مجبورشده است تا  

شرايط امروز با دوره پاياني جنگ ايران و عراق مـتـفـاوت    
البته راه كارگر براي اينكه اشتباهي رخ نـدهـد، و       .  است

تصورات ناسيوناليستي اين جريان از يادها برود، همـانـجـا    
در چنين شرايطي فراموش نبايـد كـرد     ” مشخص كرد كه 

كه شكست جمهوري اسالمي، شـكـسـت مـردم ايـران          
مسلما راه كارگر اينقدر ابله نيست كه تصور كند  “.نيست

 3صفحه ...      كه مردم تحت حاكميت سي و چند ساله 

 !زوزه هاي پان ايرانيستي
 امان كفا
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پلنوم سي و پنجم كميـتـه        
مركزي حزب حكمتيسـت در    

بـا     2015ژوئيه    26روز شنبه 
شركت اكثريت اعضاء كميـتـه   

 .مركزي برگزار شد
پلـنـوم پـس از سـرود                

انترناسيونال و يـك دقـيـقـه       
سكوت به ياد جانباختگان راه   
آزادي و سوسياليسـم رسـمـا      

 .شروع به كار كرد
دستور جلـسـات پـلـنـوم             

 :عبارت بودند از
 
گزارش  مهمترين اقـدامـات     -

 كميته رهبري
ــزب            - ــد و ح ــدي دوره ج

  حكمتيست

 انتخابات -
 

گزارش به پلنوم توسط آذر      
مدرسي دبير كميته مـركـزي     

آذر مدرسي در   .  حزب ارائه شد
مبحث گزارش ابتدا اشـاراتـي     
مختصر به اوضاع ايران بعد از   
توافقات اتمي و رابطه مردم و   
خصوصا طبقه كارگر ايران بـا    
جمهوري اسالمي و نيـازهـاي   
مبرم اين دوره مبارزه طبقاتي و 
اهميت ايفاي نقش كمونيستها 
و مشخصا حزب حكمتيست در 

دبير كـمـيـتـه       .  اين دوره كرد
مركزي بر اين اساس عالوه به 
گزارش اقداماتي كه رهـبـري     
حزب كرده بود، بـه پـاره اي       
تصميمات كميته رهـبـري در     
جواب به نيازهاي ايـن دوره      
جهت ايجاد آمـادگـي حـزب        
براي جوابگويي بـه مسـائـل        

دبير كميـتـه   .  پيش رو پرداخت
مركزي در اين بخش از جملـه  
به اقدامات عملي رهبري حزب 
براي تقويت كار حزب در ايران 
و تقويت تشكيالت حـزب در    
داخل، و همزمان اقـدامـاتـي      
براي تقويت كـار حـزب در         

بعالوه دبيـر  .  كردستان پرداخت
كميته مركزي به اقداماتي در   
مورد كل تبليغات حزب در اين 
دوره و تصميماتي كه كميـتـه   
. رهبري گرفته است اشاره كرد

در ادامه اعضا كميته مـركـزي   
ضمن سواالت خـود در ايـن       
زمينه، نكاتي را در همين راستا 

 .طرح كردند
مبحث بعدي پلنوم كميتـه       

مركزي، دوره جديد و حـزب      
دبير كـمـيـتـه     .  حكمتيست بود

مركزي در اين بخش به نتيجه 
مباحثات كميته رهـبـري در       
مورد اين دوره و جـايـگـاه و        
نقشي كه حزب ما ميتـوانـد و     

آذر .  بايد ايفا كـنـد پـرداخـت      
مدرسي ضمن اشاره به اوضـاع  

توافقات هسـتـه     ” ايران بعد از 
و نتايج آن و سـيـاسـت      “  اي

اعالم شده تاكنوني حـزب و      
تاكيد بر اصولي بودن آن، بـه    
وضع جريانات سياسي مختلـف  
از راست ناسيونالـيـسـت پـرو       
غرب تا ناسيوناليستهاي كرد و 
همزمان به اپوزيسيون بي افق 
چپي پرداخـت كـه در دوره         
گذشته روي شكاف غـرب و      
جمهوري اسالمـي سـرمـايـه       

آذر مدرسي .  گذاري كرده بودند
به اوضاع جديد و رابطه ما بـا    
جامعه و طبقه كارگر در شرايط 
جديد و وظايف خطيـري كـه     
اين دوره بر عهده حـزب مـا       

دبير كـمـيـتـه       .  است پرداخت
مركزي ضمن اشاراتي به روي 
آوري به حـزب در ايـران و         
بهبود موقعيت اجتماعي حزب، 
بر اهميت جـوابـگـويـي بـه          
نيازهاي ايـنـدوره انـگـشـت        

آذر مدرسي در بخشي .  گذاشت
از سخنان خود بـه اهـمـيـت       

منشور رفاه، آزادي امـنـيـت      ” 
به عنوان پـرچـم     “  مردم ايران

مطالباتي در جنبش اعتـراضـي   

طبقه كـارگـر و كـل صـف           
آزاديخواهي در اين دوره و در   
تقابل با سياست تحميل انتظار 

دبير كميته .  و سركوب پرداخت
مركزي همزمان به اهـمـيـت      
دخالت بيشتر رهبري حزب بـه  
كار سازمانگرايانه و فراتر رفتن 

ايشـان  .  از تبليغات اشاراتي كرد
در ادامـه بـحـث خـود بـه            
تصميمات رهبري حزب در اين 
راستا و همزمان به تمركزهـاي  
 .تبليغي اين دوره نيز اشاره كرد

بدنبال اعضا كميته مركزي     
ضمن تاكيد بر اوضاع جديد و   
اهميت آمادگي حـزب بـراي       
دخالت بيشتر و هدفمنـدتـر و     
تالش براي تغيير مـوقـعـيـت     
حزب و دخالتگري بيشـتـر در     
عرصه هاي مختلف، به منشور 
آزادي و رفاه و جـنـبـه هـاي       

پلنـوم  .  مختلف آن نيز پرداختند
كميته مركزي ضمن تاكيد بـر  
بهبود موقعيت حزب و پشـت    
سرگذاشتن دوره اي معين، بـه  
اهميت تاثير گزاري بيشـتـر و     
همزمان به اهـمـيـت كـار و         
اقدامات نقشه مـنـد رهـبـري       

پلنوم كمـيـتـه    .  حزب پرداختند
مركزي تاكيد داشت كه حـزب  
ميتواند و بايد در ايـن دوره        
نقش شايسته خود را در تقويت 
صف كمونيستها در جـامـعـه      
ايران و كمك به تـغـيـيـر در       
توازن قواي موجود ميان طبقـه  
كارگر و مردم آزاديـخـواه در       
برابر جمهوري اسالمـي ايـفـا      

 .كند
در بند انتخابات، پلنوم ابتدا      

آذر مدرسي را به عنوان دبـيـر   
كميته مركزي و امان كـفـا را     
. بعنوان معاون دبير ابقـا كـرد    

سپس رفقا امان كـفـا، ثـريـا       
شهابي، خالد حاج محمـدي و    
فواد عبداللهي را همراه با دبيـر  
كميته مركزي بعنوان كميـتـه   
 .رهبري در پست خود ابقا كرد

 
حزب كمونيست كارگري ايران
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اين صدا، نه با بـازداشـت          
دبير كـانـون     ( اسماعيل عبدي 

، نـه بـا       ) صنفي معلمان ايران
دستگيري سـايـر مـعـلـمـان         
معترض، نه با وضع مـقـررات     
منع عبور و مرور، و نه با وعـده  
و وعيد توخالي و پـوچ، مـحـو      
. شدني و خاموش شدني نيست

چگونگي و ابعاد اجتماع مقابـل  
مجلس نيسـت كـه مـعـيـار          
موفقيت يا عدم موفقيت اسـت؛  
نفس حركت هـزاران مـعـلـم       
ناراضي از سراسر كشور، حـتـي   
اگر اجتماع اعتراضي آنگونه كه 
معلمان ميخواستند برگزار نشد، 
صداي اين اعـتـراض را بـه          
سراسر ايران، از شمال تا جنوب 
و از شرق تا غـرب، رسـانـده        

در مقابل ايـن حـركـت      .  است
متحد و يكپارچه عدالتخواهانـه،  
در مقابـل ايـن هـمـدلـي و            
همبستگي سراسري، مـقـررات   
منع عبور و مرور و دستگيـري،  

اگر پـس  .  قادر به مقابله نيست
از اين حركت در نطفـه خـفـه      
شده توسط دستگاههاي پليسي 
و اطالعاتي، مقامات مـجـلـس    

شـان  ” مقداري اراجيف در مورد 
براي اجتماع و “  و  حق معلمان

اعتراض توليد كرده اند، تنها و   
تنها عكس العملي بـه قـدرت     
متحد و همبسته اين حركت و   
اين مبارزه، و از ترس گسترش 

 .آن است
جامعه، معلمان، محرومين و     

محكومين تحت حـاكـمـيـت       
جمهوري اسالمي ايـران، بـا       

يـا  “  جنـگـي  ” انواع دولت هاي 
، اصالح طـلـب  و          “ تعاملي” 

تندرو،  اصولگرا  يا معتدل، آشنا 
ميدانند كه از مجلسيان تا .  است

بيت امام و دفتر رئيس جمهور، 
عالوه بر چمـاق سـركـوب و        
زندان، چـه تـخـصـصـي در          
شارالتان بازي و توليد اراجيـف  
در بــاب حــق و مــنــزلــت          
مستضعفين،  معلمان،  كارگران 

اگـر هـنـوز در        .  و زنان دارنـد 
مقابل مجلس و وزارتخانه هاي 
اين شارالتان هـا، اجـتـمـاع         
ميكنند، فقط و فقط به خـاطـر   
انسداد مطلق همـه راهـهـاي      
اعتـراض اسـت، نـه وجـود           
كمترين توهمي به مجلس يان 

 .و وزرا و دولت اعتدال
اعتراض برحق مـعـلـمـان          

براي يك زندگي انساني، مرفـه  
و شايسته، تنها پـيـش درآمـد      
. اعتراضات وسيع تـري اسـت    

مجلس و دولت و مقام معـظـم   
رهــبــري، بــا هــر دشــمــن        

شيـطـان   ” خودساخته اي چون 
سر آشتي داشته باشـد،   “  بزرگ

.  با اين صف دشمني ذاتي دارد  
اين صف را بيش از اين نـمـي   
توان با چماق سركوب و زنـدان  

اسالمي،   –و توليد اراجيف ملي 
 .ساكت نگاه داشت

  
زنده باد آزاديخواهي و 

 برابري طلبي 
پيروز باد مبارزه برحق 

 معلمان متعرض
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خصوصا در اوضاع كنونـي       
و فاصله آن از آنـچـه ايـن          
تشكيـالت بـايـد بـاشـد و            
 . كمبودهاي جدي آن پرداخت

بعد از سخنان خالد حـاج         
محمدي اعضا كنفرانـس بـه     
جنبه هاي مهم كار و فعاليـت  
حزب در خارج كشـور و بـر         
اهميت رفع كمبودهاي آن در   
جهت جوابگويي بـه اوضـاع       

كـنـفـرانـس     .  جديد پرداختنـد 
يكپارچه  بر اهميـت درسـت     
كردن سازمان حزب در خـارج  
در جهت تبديل آن به ماشيني 
كارا براي پيشبرد وظايف خـود  
خصوصا در اوضاع كنوني و به 
عنوان يكي از ميدانهاي اصلي 
فعاليت حزب در جهت كمـك  
به تغيير توازن قواي كـنـونـي    

ميان مردم انقالبي و طـبـقـه      
كارگر ايـران و جـمـهـوري         
اسالمي و در خـدمـت كـل        

 .استراتژي حزب پرداختند
مبحث بعدي كنـفـرانـس         

اولويتهاي حـزب در خـارج         
كشور بود كه توسط خالد حاج 

دبير خـارج    .  محمدي ارائه شد
كشور در اين بخـش ضـمـن      
پرداختن به افق عمومي كـار    
حزب در خـارج كشـور بـه          
اولويتهـاي دوره اي حـزب         

در اين مبحـث هـم     .  پرداخت
دبير تشكيالت خارج و هـم      
اعضا حزب در خارج كشور بـر  
ويژگي دوره اخير، بر تـغـيـيـر     
مولفه هايي در فضاي سياسـي  
در خارج كشور، بر موقـعـيـت    
جريانات سياسي اپوزيسيون و   
تحـرك جـديـد جـريـانـات           
ناسيوناليست و پرو جمـهـوري   
اسالمي و ضرورت تقابـل يـا     

اين جريانات در خارج كشـور،    
مماشات و سـكـوت دول و         
ميدياي رسمي در غـرب در        
برابر استبداد و سـركـوب و         
بيحقوقي در ايران بـر تـالش     
بيوقفه ما براي رساندن صداي 
اعتراض طبقه كارگر و مـردم    
معترض در ايران بـه افـكـار        
عمومي و جلب توجه و حمايت 
مردم آزاديخواه و سازمانـهـاي   
راديكال و مـتـرقـي تـاكـيـد         

كنفرانس در اين راستا .  داشتند
بر اهميت رفع موانع كـنـونـي    
كار حزب در خارج، بر ساختـن  
سازمان حزب و تامين سوخـت  
و ساز سياسي آن و بر حضـور  
سياسي فعالتر اين تشكـيـالت   

كنفرانس تاكيد كـرد  .  پرداختند
كه تشكيالت خارج ما بايد در   
جهتي حركت كند كه بتـوانـد   
كمبودهاي كنوني را رفع كنـد  
و موقعيت حزب در خـارج را      

بهبود بخشد و نيروي خـود را    
. در اين جهت سازمـان دهـد    

كنفرانس تاكيد كرد كه بعد از   
كنفرانس و بر اساس جهت ها 
و اولويتهايي كه مورد بـحـث     
قرار گرفت، تشـكـيـالتـهـاي      
مختلف حزب در خارج نقـشـه   
كار و اولويتهاي دوره اي خـود  
را تعين كنند و بر اسـاس آن    
فعاليت و كار خود را دنـبـال       

 .كنند
دستور بعدي كـنـفـرانـس          

انتخاب دبير تشكيالت خـارج    
در اين بخش خالد حـاج    .  بود

محمدي به اطالع كنفـرانـس   
رساند كه بـدلـيـل وظـايـف        
جديدي كه رهبري حزب به او 
محول كرده است، كانديد دبير 

 .تشكيالت خارج نخواهد بود
فواد عبداللهي به اتفاق آرا      

به عنوان دبير تشكيالت خارج 
 .كشور انتخاب شد

در بخش پاياني كـنـفـرانـس،     
ايشان به عنوان اخـتـتـامـيـه،      
ضمن تشكر و قـدردانـي از         
تالشهاي صميمانه و بي وقفه 
خالـد حـاج مـحـمـدي در            
تشــكــيــالت خــارج كشــور،     
همزمان آرزوي موفقعيـت در    
ساير عرصه هاي فـعـالـيـت       

 .حزبي را براي ايشان داشت
 

كنفرانس، در فضايي از همدلي 
و هم جهتي و اعتماد به نفـس  
باال در ميان شركت كنندگـان  
و آمادگي براي رويارويـي بـا     
اوضاع جديد، به كار خود پايان 

 .داد
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جمهوري اسالمي، در ايـن      
شرايط زندگي مشقت بـار در    
ايران، رژيم را بـا خـودشـان        
اشتباهي بگيرند، بلكه از ايـن    
جهت است كه راه كارگر مـي  
خواهد با هم خـانـواده هـاي      
ناسيوناليست خود، خط و نشان 

اين خط و نشاني اسـت  .  بكشد
كه فرخ نگهدار، بـا تـمـامـي       
سابقه سازمان مـعـلـوم حـال       

بـنـد      11اكثريـت اش، در        
مشعشع به تقابل پرداخته است 
و ابراز مي كـنـد كـه امـروز         
برخالف دوره هاي گـذشـتـه،    

اسـت،  “  نگاه كشورـ مـحـور  ” 
خود نشانه بـلـوغ     ” نگاهي كه 

 .“سياسي جامعه ايراني است
فرخ نگهدار براي عـقـب          

نيافتادن از قافله سـخـنـواران    
بورژوايي، فورا به وجد آمده و   
به  تهنيت گويي به هـيـئـت      

مذاكره كننده پرداخته است و   
اعالم ميكند كه امروز ديگر نه 
امپرياليسم و نه كشور تـحـت   
سلطه، اصال نه سرمايه و كـار،  
نه سرمايه جهاني، نـه روابـط     
اقتصادي پايه اي، نه دولت و   
طبقات،  بلكه دنيـاي امـروز،     
دنياي توافقات و مـذاكـرات       

 !است
تمامي اين اراجيف بـراي         

اين است كه فـرخ نـگـهـدار       
نشان دهد كه دولت اعـتـدال،   
دولت تاريخ ساز، دولت  اميـد،  
دولت پـيـروزي عـقـل بـر            

اما آنچه كه با .  است...   جهل، 
فـرخ  “  انـتـقـادي   ” وجود زبان 

نگهدار و راه كـارگـر، عـيـان       
است، بند ناف مشتـرك كـل     
اين اپوزوسيون و پوزوسـيـون   

اينها در ميـان  .   بورژوايي است
صفي از سخنوران بـورژوايـي،   
كارشناسان تحصـيـل كـرده،      
عمامه عقب زده هاي كـت و    

هسـتـنـد كـه       ...   شلواري و   
همگي دست به دسـت هـم       
داده اند و پرچم ناسيوناليـسـم   
ناب، ايران و ايراني را بـلـنـد      

در پس اين چـهـره     .  كرده اند
گل و بلبل ميهني، بوي تعفـن  
پان ايرانيسمي است كه هـمـه   

آنچه كه در .  جا را گرفته است
“ موافق و مخالـف ” اين پرچم 

پيچيده شده است،  آنچه  كـه  
در زرورق شعارهاي عشق بـه    
ايران و ايراني پرستي بسـتـه     
بندي و تزئين شده است، پـان  
ايرانيسمي  است كـه امـروز       
مظـهـر و مصـداق اتـحـاد            
بورژوازي بزرگ و عـظـمـت      
طلب ايران، جمهوري اسالمي، 
و بخش وسيعي از طـبـقـات      

 .حاكم  است
ناسيوناليـسـم يـكـي از              

تمركزهاي اصلي تـبـلـيـغـات      
همگي نيروهاي پوزوسيون و   
اپوزوسيون بورژوازي در ايـن    
دوره اســت، و قــرار اســت         
ارتعاش آن كل جامعه را بگيرد 
تا بتواند  هر صداي اعـتـراض   
به شرايط سخت زنـدگـي و       

خواست هاي بهبود واقعي در   
 . زندگي مردم را خفه كند

حال كه ديگر بهانه هـاي       
جنگ و تحـريـم بـراي بـه         
گروگان كشيدن زندگي مـردم  
مقبوليت خود را از دست داده   
است، امروز قرار است بـا دود    
عشق به ميهن بـزرگ و بـا       

كارگر به خلسه رود و   عظمت،
يك دور ديگر براي رشـد و      
اقتدار اقتصاد سـرمـايـه داري      

ايـن  .  دندان روي جگر بگـذارد 
همان سياستي است كه دوره   
جنگ ايران و عراق نـيـز، راه     
كارگر و اكثريت و بـورژوازي    
عظمت طلب ايراني را در كنار 
جمهوري اسالمي به دفـاع از    

ايـن هـمـان      .  ميهن كشـانـد  
پرچمي است كه امروز روزنامه 
ها و ميديـاي بـورژوايـي در        
ايران همگي به خدمت گرفتـه  

اين فضايي است كه چـپ  .  اند
ناسيوناليسـتـي نـيـز در آن           

امروز .  احساس امنيت مي كند
ميهـن  ” قرار است كه به بهانه 

هر صـدايـي   “  و قدرت ميهني
كه هرگونه سهمي از ميليارهـا  

دالر سرمايه هاي آزاد شده را   
به كناري زنـد، تـحـت نـام         

اول قـرض  “  پيروزي و توافق” 
هاي دولت پرداخت شود، اول   
سرمايه گـزاري شـود، اول         
شرايط حضور و ورود سرمايـه  

تـا  ...  هاي به ايران مهيا شود، 
طلب كار اصلي، يعني طـبـقـه    
كارگر و مردمي كه متـحـمـل    
بيشترين و مشقت بار تـريـن     
شرايط زندگي شده اند به تـه    

تمامي نـالـه   .  صف رانده شوند
ها و زوزه هاي ناسيوناليسـتـي   

“ اشـتـبـاه   ” هشدار عليه تصور 
مردم با جمهوري اسالمي راه   
كارگر، و تهنيت گويـي هـاي     
پان ايرانيـسـت هـا و كـل           
بورژوازي در ايران براي ايـن    
است كه سـدي در مـقـابـل         
خواست بـهـبـود شـرايـط و          
خواست پايان دادن بـه فشـار     
گراني و افزايش سطح معيشت 

در مـقـابـل ايـن         .  بسته شود
الطايالت ناسيوناليستي، بيش 
از هر دوره ديگري، بـايسـتـي    

، “ رفاه، آزادي و امنيـت ” پرچم 
 .را برافراشت

ی وری اسال سم!   گ   یا و ده باد   !ز

 !زوزه هاي پان ايرانيستي
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روحــانــي مــثــل هــمــه          
بورژواهايـي كـه بـويـي از           
انسانيت و شرافت نبرده انـد،    
تاريخ را تحريف كـرد، دروغ      

 .گفت و وعده دروغ داد
روحاني اگـر يـك جـو               

شرافت داشت، مي بايست بـه  
مردم سنندج و كردستان مـي    
گفت، شما در انقالب نـقـش     
مهم داشتيد ولي جـمـهـوري      

مـا  .  اسالمي ما را نپذيرفـتـيـد   
آمديم و در يك لشـكـركشـي    
تمام عيار از هـوا و زمـيـن          
كردستان را فتـح و تصـرف       
كرديم و براي چند دهه شهر و 
محالت و روستاها و حـتـي       

“ ديار رفيـع ” كوهستانهاي اين 
را ميليتاريزه كرديم تا توانستيم 
جمهوري اسالمي را به شـمـا   

اين تاريخ نوشته .  تحميل كنيم
شده اي اسـت كـه هـنـوز           

 . جوهرش خشك نشده است
در مقابـل ايـن تـاريـخ،              

. سناريوي ديگري هم هسـت   
سنندج شهر اعـتـصـابـهـاي        
كارگري و اعتصابات عمومـي،  
شهر اول مه هاي كارگـري و    

مارس هاي اعالم بـرابـري    8
زن و مرد، شـهـر دو دهـه          
مقاومت در برابر هجوم نظامي 
ضدانقالب جمهوري اسالمـي،  
شهر ادم برفي ها و دفـاع از      
حقوق كودك و دفاع از محيط 
زيست، شهـرهـمـبـسـتـگـي،        
همدلي و مقابله بـا ارتـجـاع        
مذهبي در همه اشكال شيعـي  
و سني و سلفي آن و شـهـر       
تشنه آزادي و برابري بـوده و    

اين هم تاريخ نوشـتـه   .   هست
شده اي است كه جـوهـرش     
. هنوز خشـك نشـده اسـت         

تاريخي كه نگاهش به پيروزي 
انسانيت بر جهل و  خرافـه و    

 .استبداد و استثمار است
روحاني اگـر يـك جـو               

شرافت داشت بـه كـارگـران      
كردستان مي گفت ما فعاليـن  
كارگري و رهبرانتان  را هـر      
چند ماه يك بار و به بهانه اي 

ما .  دستگير و زنداني مي كنيم
كارگر مـدافـع حـقـوق هـم          
سرنوشتانش را با كليـه هـاي     

مريض در سياه چال تـا حـد        
مرگ نگه داشتـيـم و اجـازه         

 .مداوايش را نداديم
روحاني اگر يك جو شرافت     

داشت به معلمان سـنـنـدج و      
مريوان و سراسر كردستان مي 
گفت، هـمـيـن ديـروز مـا            
همكاران شما را از مـتـروي       
مقابل مجلس تا خيابان هـاي  
اطراف، با باتوم و لگد كـتـك     
زديم، مورد اهانت قـرارشـان     
داديم، بازداشت كرديم و بدون 

ما همـكـار   .  جواب بر گردانديم
دلسوز شما را تبعيد كرديـم و    

رفتـاري، كـه     !  شالقش زديم
شايسته بود نه كارگر دردمند و 
نه معلم شرافتمـنـد، بـلـكـه        

روحاني بـعـنـوان يـكـي از             
روساي قاتالن و دزدان نـان      
سفره مردم، از جـانـب مـردم      
سنندج دريافت مي كرد و بـه    

 . خانه برگردانده مي شد
اما بورژوازي و  شرافت و        

اين توقعي است كـه  !  وجدان؟
نمي توان از نمايندگان سياسي 
و نظامي و قضايي بـورژوازي    

معمم يا مكال يا ” در هر لباسي 
 .، داشت“با سردوشي سرداري

و خرده اي  800روحاني با      
ميليارد تومان باقـيـمـانـده از       
جيب گشاد دولت و سـپـاه و       
بنيادهاي رهبري آمد تا وعـده  
دهد با اين پول ناچيز كه جلـو  
هر بورژوايي بيندازي قهر مـي  
. كند، كردستان را آباد مي كند

سد و جاده مي سازد و كارهاي 

نيمه تمام را تكميل كند و چند 
صد كارگر موقتا صاحب كـار    

اين يك شيـادي و    .  مي شوند
 !حقه بازي شرم آور است

روحاني نيامـده بـود تـا             
جواب مطالبات معلمان سنندج 
و كردستان را بدهد؛ نيامده بود 
تا جواب بيمه بيكاري كارگران 

نيامده بـود تـا     .  بيكار را بدهد
دستمزد كارگران را در حد نياز 
و تورم تحميل شده، افـزايـش   

نيامده بود حقوق ناچيز و .  دهد
تحقير آميز بازنشستگان را باال 

 .ببرد
نيامد به زنان و دختران جـوان  
بگويد دخالت مذهبي و شرعي 
كثيف را از سرتان كـم مـي       

 . كنيم
نيامده بود به كارگران بگـويـد   
آزادي تشكل و اعتصاب حـق  

 ...!  شما است
روحاني آمده بود تـا بـه            

علما و  نخبگان و عمله و اكره 
سياسي و اقتصادي و نظـامـي   
. اش بگويد، هوايتان را داريـم   

آمده بود تا به سرمـايـه داران     
كردستان پيـام حـمـايـت از         
. سودآوري سرمايه را بـدهـد      

سودآوري كه از گرده كارگران 
و تعرض به سطح مـعـيـشـت     
مردم و تحميل گراني و تـورم  
و فقر و گرسنگي و اعتـيـاد و     

، تامين و تضمين مـي  ... فحشا
 .شود
مطالبات مردم سننـدج و         

كردستان هـمـچـون هـمـه          
كارگران و زحمتكشان و هـم    
سرنوشتانشان در سراسر ايران، 

مطالـبـاتـي كـه       .  روشن است
روحاني سـردسـتـه دزدان و        
غاصبان نان سفـره مـردم از       
شنيدن آن خواه از زبان كارگر 
يا معلم يا پرستـار يـا جـوان        
بيكار و هر زحمتكشي بـاشـد،   

 .بيزار است

جواب كارگران و زحمتكشان   
و مردم آزاديخواه سـنـنـدج و      
كردستان به سـفـر روحـانـي       

 :روشن است
 

گذاشتن كيسـه جـمـع        -     
آوري نامه شكايت و استغـاثـه   

كه سنت خلفا و نـظـركـرده         
احمقي چون احـمـدي نـژاد        
است، شگرد بي آبرو و امتحان 

توهين بـه  .  پس داده اي است
حرمت انسان متـمـدن قـرن      

 . بيست و يكم است
جواب اين اسـت كـه         -     

دارايي هاي مملكت را تحويل 
ما بدهيد به شمـا قـول مـي        
دهيم كه در كم تر از عمر يك 
دوره هر رياست جـمـهـوري      
اسالمي تان، رفاه و آزادي و     
امنيت جامعه را تامين خواهيـم  

 . كرد
رفاه، آزادي و امنيت، كـم       

ترين و ابتدايي ترين خواستـي  
است كه دولـت روحـانـي و        
بنيادهاي اقتصادي و نظـامـي   
دولتي و خصوصـي از مـردم       

 . ايران غصب كرده اند
دولتي كه رفـاه و آزادي و          
امنيت را تامين نـمـي كـنـد،       
نماينده هيچ كس نيست بجـز  
طبقه اي كه حكـومـت را و       
دولت را با زور دستگاه قضايي 
و مجلس اسالمي و به ضـرب  
اسلحه و زنـدان و اعـدام و         
شكنجه از مردم غصب كـرده    

 . است
جواب مردم سنندج بـه      -     

روحاني اين است كه بـجـاي     
گذاشتن گوني هـاي جـمـع        
آوري نامه و اهانت به  فقرا و   
محرومين،  چند دقيقه و تنهـا  
چند دقيقه ميكروفون مـيـدان   
استقالل را بدون تهديد و زور   
در اختيار يكي از نمايـنـدگـان    
كارگران، معلمان، بـيـكـاران،      

زنان و جوانان شهر ما قرار مي 
آنوقت  از ما تنها يـك    .  داديد

يا رفاه :  پيام دريافت مي كرديد
و ازادي و امنيت جـامـعـه را      
تامين و تضمين كنيد يا برويـد  
و جامعه را دسـت صـاحـبـان       

 . واقعي شان بسپاريد
رفاه، آزادي و امـنـيـت               

مطالبه  تنها مردم سنـنـدج و     
اين مطالـبـه   .  كردستان نيست

طبقه كارگر ايران از شاغـل و    
بيكار و همه زحمتـكـشـان از      
معلم و كارمند و پرستار و همه 
جوانان پسر و دختر فاقد آينده 

 . و افق زندگي انساني است
 

و باالخره پيام مردم ايـن         
است كه  بورژوازي انـهـم از     
نوع جمهوري اسـالمـي آن       
مطالبه انساني و شرافتمنـدانـه   
رفاه،  آزادي و امنيت را ولـو      
ابتدايي ترين مطالبـه انسـان     
. امروز است را پاسخگو نيسـت 

حـق  ” و كيست كـه نـدانـد،        
 “!گرفتني است، دادني نيست
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