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جمهوري اسالمي نمـيـتـوانـد بـا          
افزايش جـنـايـت عـلـيـه زنـدانـيـان و                 
مردم معترض، جامعه را مـرعـوب         

در جـريـان اعـتـراضـات اخـيـر              .  کند
يـکـي   .  هزاران نفر را بازداشت کردنـد  

از نــمــايــنــدگــان رژيــم اســالمــي در            
 نــفــر   ٣٧٠٠ مــجــلــس اعــالم کــرد         

اگـر چـه آمــار       .  دسـتــگـيــر شــده انــد      
دستگير شدگان از ايـن هـم بـيـشـتـر               
است اما همين رقم ابعاد تـوحـش و           
نـگــرانـي و تــرس رژيـم را عــيـانــتــر                

 . ميکند
مقامات رژيم اسالمي عالوه بـر   
کشــتــن دهـــهــا نــفـــر در جــريـــان                  
اعــتــراضــات خــيــابــانــي اکــنــون بــا           
فـــروکــــش کــــردن اعـــتــــراضــــات            
مــيــخــواهــنــد تــجــربــه کــهــريــزک را           
سراسري و از اين طريـق جـامـعـه در              
حـال جــوش و خـروش را مــرعــوب              

اما ميـلـيـونـهـا مـردمـي کـه             .  کنند
عليه جـمـهـوري اسـالمـي اعـتـراض             
کردند و صـدهـا هـزار نـفـري کـه بـه                  
خــيــابــانــهــا آمــدنــد و شــعــار دادنــد           
جمهوري اسالمي را نـمـيـخـواهـنـد،            

ايـن  . چيزي براي از دست دادن ندارند 
اعتراضات بر سر معيشت و منزلت       

 . شهروندان بوده و هست
مردم تحت ستمي که مـعـتـرض         

حــق .  انـد حــقـشــان را مــيــخـواهــنــد          
معيشت، حـق آزادي و رفـاه و حـق                
آيـنـده اي امــن و زنــدگـي انسـانــي،                
اينها حقوق پايـه اي هـر شـهـرونـدي              

هيچ ديکتاتوري نميتواند ايـن  .  است
ميليونها انسان را با زور سرکـوب و          

. قتل و کشتار وادار به سکوت کـنـد     
مـردمـي کـه      .  اين غير ممکن اسـت     

نان شب شان هسـتـنـد و بـا             محتاج  
شعار نان، کار آزادي، آنرا فـريـاد زده         
انـد، نـمــيـتــوانـنــد گــرسـنــگـي بـچــه               
هايشان را مشاهده کنـنـد و سـاکـت           

در ممـلـکـتـي کـه يـک عـده              .  بشوند
چپاولگر و دزد و عـمـامـه بـه سـر و                

ميليـارد مـيـلـيـارد        ... سردار سپاه و 
دزدي کــرده و چــپــاول دارائــيــهــاي             
عــمــومــي مــردم بــه امــر عــادي و              
روزمـره زنـدگــي آنــهـا تـبــديـل شــده               
است، نميتوانند جامـعـه را گـرسـنـه            
نگهدارند و از آنها بخواهنـد سـاکـت        

 . باشند
ــهــوري اســالمــي راه               امــا جــم
ديگري بجز سرکوب نـمـيـشـنـاسـد و          
اين سنـت هـمـيـشـگـي را تـا پـايـان                   

مقامـات  .  عمرش تکرار خواهد کرد  

 ۳  صفحه 

 ۲  صفحه 

 مينا احدي

 ۴  صفحه 

 ۶  صفحه 
 

 ۸ صفحه 

 ۲  صفحه 

   :اطالعيه هاي حزب کمونيست کارگري     

 مردم ايران مرعوب نخواهند شد    
 محمد آسنگران  

 ۷ صفحه 

 اخبار و گزارشات هفتگي از وضعيت زنان          
 ۶ صفحه  ۶  صفحه  عزيزه لطف الهي            

 مجموعه اخبار و گزارشات هفته از شهرهاي کردستان             : نگاه هفته 
     نسان نودينيان              

 ۵ صفحه 

 قتل هاي سازمانيافته،   
 مافياي اسالمي را از سقوط نجات نخواهد داد        

 ما خواهان محاکمه غيابي و     
 !  اعالم دستور بازداشت شاهرودي هستيم    

 انقالب مردم ايران، انقالب همه مردم منطقه است        
 ! نيازمند حمايت طبقه کارگر و همه آزاديخواهان است      

 حزب کمونيست کارگري چپ عراق

 هفت تپه نمونه اي از فضاي حاکم بر جنبش کارگري است              
 

 به دفاع از دستگيرشدگان بشتابيم و اوباش حاکم را سر جاي خود بنشانيم                    
 

 اعتصابات کارگري با سرعت در حال گسترش است             
 

 به خانواده هاي کارکنان نفتکش سانچي تسليت ميگوييم           

 يادداشتهاي هفته             
 !شگرد نخ نماي آدمکشان حکومت اسالمي را نقش برآب کنيم

 
 کشف عفونت اسالمي   

 عبدل گلپريان           

 !حکومت اسالمي قاتل سارو قهرماني است
کميته کردستان حزب کمونيست کارگري  اطالعيه 

 

 عبدل گلپريان 

  ژانويه  پارلمان آلمان،      ١٧ روز چهار شنبه   
 !فرار شاهرودي و نقش دولت آلمان را بررسي ميکند      

 ۵  صفحه 

 مينا احدي

 بيانيه حزب کمونيست کارگري ايران درمورد       
 خيزش انقالب و چشم انداز اوضاع سياسي     
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 ۱   از صفحه  

باالي حکومـت اسـالمـي بـه عـيـنـه                
ديدند که جامعـه از کـل جـنـاحـهـاي               
رژيـم عــبـور کــرده اســت و ســوپــاپ              
ــب و                  ــهــاي اصــالح طــل ــان ــيــن اطــم
اعتدالـگـرا هـم بـه هـمـان سـنـتـهـاي                   
قديمي خود بـازگشـتـنـد و دسـت بـه                
دامــن ســپــاه و بســيــج و نــيــروهــاي              
نظامي شدند که جامعه را سـرکـوب           

 . کنند
توده ميليوني مردم تـحـت سـتـم          
اگر چه با آزمون و خطا اکنون بـه ايـن       
مرحله رسيده اند که کليت ايـن نـظـام        

جـنـاح خـوب و بـد نـدارد              .  بايد برود 
. هـمـه آنـهـا سـرو تـه يـک کـربـاسـنــد                    
. سرکوبگـر و فـاسـد و چـپـاولـگـرنـد                

ــنــهــا را مــيــشــنــاســنــد و                  مــردم اي
 . نميخواهند

اما حاکـمـان اسـالمـي هـمـانـنـد              
پيشينيان خود با جنايت متولد شـده      

اعمال جـنـايـت      .  و به آن خو گرفته اند 
 سـالـه آنـهـا       ١٤٠٠ از سنتهاي ديرين  

اکنون بيـش از هـمـيـشـه بـراي             .  است
مردم روشن شده است که هـيـچـکـدام           

. از اين جناحها قابل اصالح نيستـنـد        
. رعشه مرگ حاکمان را لرزانده اسـت    

براي اينـکـه بـمـانـنـد و بـه گسـتـرش                   
ســرمــايــه انــدوزي و دزدي و فســاد              
ادامه بدهند ميـخـواهـنـد بـا کشـتـن              
زندانيان سيـاسـي در زنـدانـهـا و زيـر                
شکنجه بگويند هـنـوز تـوان اعـمـال             

امــا .  جـنـايـت و خـونـريـزي را دارنـد               
مردم بـه دلـيـل هـمـيـن اعـمـال ضـد                    
انساني آنها دست به اعـتـراض زده و            

 . ميخواهند سرنگونشان کنند
ــهــوري اســالمــي و                ســران جــم
جــنــاحــهــاي آن آشــکــارا در مــقــابــل            

مـردم در    .  جامـعـه قـرار گـرفـتـه انـد             
ابعاد ميليوني به ميدان آمده و قصد       

. سرنگون کردن آنها را فريـاد مـيـزنـد           
اين جدالي سرنوشـت سـاز و قـطـعـي              

جدالي اسـت طـبـقـاتـي کـه در             . است
تمام گوشه و زواياي زندگي مـيـشـود        

در کارخانه و دانشـگـاه، در       .  آنرا ديد 
مدرسه و بيـمـارسـتـان در خـيـابـان و                
ميادين شهر در هر کوي و برزني مـا          
شاهد اين جـدال بـه ابـعـاد کـل ايـران                 

ايــن ســرنـــوشـــت هـــمـــه          .  هســتـــيــم  
ديکتاتورها بوده اسـت کـه ابـتـدا بـا               

رجز خواني و خونـريـزي مـيـکـوشـنـد             
عمر خود را بيمه کنـنـد امـا قـدم بـه               

مـردم  .  قدم به عجز و البـه مـيـفـتـنـد            
ميدانند که صف دشـمـنـانشـان تـرک            
بـرداشـتــه و هـمــيـن اعــتـراضــات تــا               
کـنـونــي آنـهــا را بـه جــان هـمــديـگــر                  

 . انداخته است
انعکاس جدال طبقات در پـايـيـن        
هميشه در بـيـانـات ديـکـتـاتـورهـا و                
سرکوبگران و جناحهاي مختلف آنهـا    
به شکل اختالف سياسي و اقتصـادي   
و راه حــلـهـاي بـرون رفـت از بـحــران                   

در چـنـيـن دوره        .  نـمـايـان شـده اســت        
هايي است که گفته مـيـشـود اسـبـهـا          
ــاز                   ــگــر را گ ــدي ــم ــي ه ــاالي در ســرب

در ميان وحوش اسـالمـي     .  ميگيرند
در مجلس و در دولت در نماز جمـعـه       
هــا و در بــيــت رهــبــري در مــيــان                   
سرداران سپاه و نـيـروهـاي امـنـيـتـي               

انعکاس جدال مردم و طـبـقـات    ....  و
محروم جامعه با حاکمان را ميـشـود         

آنها مـيـدانـنـد بـا هـيـچ            .  آشکارا ديد 
کدام از ابزارهاي سرکوب نميـتـوانـنـد         

امــا راه   .  جـامــعــه را ســاکـت کــنـنــد          
ديگـري هـم بـراي مـانـدن بـر اريـکـه                   

 . قدرت ندارند
مردم بايد تـعـرضـشـان را ادامـه             

جمهـوري اسـالمـي هـمـانـنـد            . بدهند
عقربي که در ميان حلـقـه آتـش گـيـر               
کرده باشد هم به مخالفـيـن و هـم بـه              
خودش رحم نميکند و نيش ميزنـد و      

امــا تــوحــش اخــيــر       .  زهــر مــيــريــزد   
حکومت اسالمي در زندانها قـدمـي         
در جـهـت پـايـان عـمـر ايـن مـوجـود                   

مردم و همه فـعـالـيـن       . زهرآگين است 
جنبشهاي انقالبـي بـايـد بـدانـنـد کـه               

خـونـريـزي و      .  دشمن شکـنـنـده اسـت       
شکنجه و قتل نه تنها پـيـشـيـنـه ايـن          
موجودات بوده اسـت، در دوره هـاي          

. پايان عمر بر شـدت آن مـيـافـزايـنـد              
يـک روز هـم بـراي مـانـدن ايـن رژيـم                    
زيادي است و بايد از شـر آن خـالص              

در غير اينصورت ابعاد جـنـايـت    . شد
و کشتار اين طايفه اسالمـي بـيـشـتـر         

مار زخم خـورده امـکـان        .  خواهد شد 
. نيش زدنش همـيـشـه بـيـشـتـر اسـت              

نبايد به اين تـقـالهـاي پـايـان عـمـري               
. داعشهاي حاکم بر ايران مـيـدان داد       

نبايد اجازه بدهيم بـه مـبـارزات حـق             
طلبانه و برابري طـلـبـانـه مـردم خـون            

راه رهايي مردم و راه پـايـان         .  بپاشند
دادن به جنايات و کشتار اين جانـيـان       

 . فقط سرنگون کردن آنها است
  ٩٦  دي ٢٦ 

 ٢٠١٨  ژانويه ١٦ 

 ... مردم ايران مرعوب               
 
 
 
 
 

 محمد آسنگران            

به گـزارش خـبـرگـزاري مـيـزان،            
متعلق به قوه قضائيـه، عـلـي اکـبـر            
گــروســي، رئــيــس کــل دادگســتــري          
استان کردستـان، بـا تـکـذيـب خـبـر               

اغـتـشـاشـات     " کشته شدن دو تـن در      
 : گفت" اخير شهر سنندج

هـاي   اخباري که در برخي رسانه" 
معاند مبني بر کشته شـدن دو نـفـر          
در اغتتشات اخير مـنـعـکـس شـده            
کذب مـحـض اسـت و ايـن دو فـرد                 
اصال ربطي بـه اغـتـشـاشـات اخـيـر               

 ".اند نداشته
ــي               ــرده ب ــروســي ســرک ــر گ اکــب
دادگستر قتل و کشتار اسـالمـي در       
کردستان بايد هم جنايت اعمال شـده    
در بازداشتگاه وزارت اطـالعـات را         
که طرح و نقشه اي بـراي چـنـد روز               
بيشتر کش دادن به بقاي نظام درهـم      
ريخته اسالمـي اسـت وارونـه جـلـوه             

 . دهد
تا کنون بيش از هفت جوان کـه      

در تــظــاهــراتــهــاي روزهــاي اخــيــر            
بازداشت شده بودند، بعد از شکنجه     
در زنــدانـــهــا تــوســط مــامـــوران               

. حکومت اسالمي بقتل رسيـده انـد       
ايـن سـنـاريـو مـمـکـن اسـت بــدرازا                 
بکشد که بايد با ابراز وجود قدتمنـد     

 .مردم در خيابانها آنرا متوقف کرد
اکنون ديگر بـر کسـي پـوشـيـده            
نيست کـه تـرفـنـد بـکـار بـرده شـده                   

ايـنـهـا    : " وزارت اطالعات مبني بـر     
ــد،               ــودن ــاد ب ــت ــري     " مــع ــي در درگ

مســلــحــانــه کشــتــه شــده انــد و يــا              
، پـوچ تـر از آن         "خودکشي کرده اند" 

است که حتي طراحان ومجريان ايـن      
نوع آدمکشي خود به آن باور داشتـه    

آش آنـقــدر شـور اسـت کــه            .  بـاشـنـد   
صـداي تــنـي چــنــد از مــجـلــســيــان              

پروانه سلحشـوري، عـلـي      " حکومت  
، مــحــمـد جــواد فــتــحــي،         مـطــهــري 

و تعدادي ديگر را   "  محمود صادقي 
که نگران از ريـزش نـظـام اسـالمـي               
شــان هســتــنــد درآورده و خــواهــان            

بـنـا بـه      .  شده انـد "  بازديد از زندانها" 
اعــتــراف مــحــمــود صــادقــي، در             
بازداشتگاهها زندانيان را به خـوردن       
قرص هـايـي کـه حـال آنـان را بـهـم                    

 .میزند مجبور کرده اند
ســازمــانــدهــي بــراي  اعــتــراف         
گيري با تهديد و اجبار از پدر سـارو          
قـهــرمــانــي و انــتـشــار عــکــســهــاي           
ساختگي بـا سـالح از او کـه بـطـرز                 
ناشيانه اي طراحي شـده انـد  تـنـهـا               

 .يکي از اين تالشهاي بيهوده است
قتل هاي سازمانيافته و ايـنـکـه      
يک روز درميـان خـبـر بـه اصـطـالح               
خودکشي و چرنديات بي مايه اي از    
اين نوع منتشر ميشود، بيش از هر     
زمـانـي دسـت قـاتـالن زخـم خــورده               
اسالمي و نزديک شدنشان بـگـور را          

مــهــر قــتــل هــاي        .  رو کــرده اســت     
، قـتـل     ۸۸ ، کهريزک   ۷۸ زنجيره اي   

ــهــا و              ۶۷ عــام      ، احــداث خــاوران
 خـرداد    ۳۰ جنايت عليه بشريت در      

، بر پيشاني حکومـت صـدهـزار      ۶۰ 
نـظـام بـه      .  اعدام خالکوبي شده است 

لرزه درآمده اسالمي و کـاربـدسـتـان          
هلوکاست اسالمي با اين ترفـنـدهـا،     

نخواهنـد تـوانسـت از دسـت مـردم              
 .قيام کننده و انقالبي فرار کنند

از ولي فـقـيـه گـرفـتـه تـا ديـگـر                 
مهره هاي حکومت، اين را بـخـوبـي        
بو کشيده اند که انقالب مـردم بـراي      
سرنگوني بساط غارت و چپاول کـه        
چهار دهه بجز تحميل فقر و فـالکـت    
و تباهي و انسان کشي  را بـا خـود             
به همراه نداشته است براي هـمـيـشـه          

 .جارو خواهد کرد
تداوم قـتـل هـاي سـازمـانـدهـي             
ــگــر                شــده وزارت اطــالعــات و دي
نهادهـاي مـخـوف اسـالمـي تـحـت              

و غـيـره، بـدون        "  خـودکشـي  " عنوان   
شک سـرنـگـونـي ايـن حـکـومـت را                 

بعد از وقفـه اي    .   تسريع خواهد کرد 
کوتاه قد راست کردن مجدد حـرکـت     
انقالبي مردم که در حـال تـقـويـت و             
تدارک خويش است، اينبار مـجـالـي        
به کشتار سازمانيافته نخـواهـد داد        
بلکه سـيـل کـوبـنـده انـقـالب مـردم                
ستونهاي ترک خورده نـظـام جـهـل و            
جنايت اسـالمـي را از جـا خـواهـد                 

 .کند
 ۹۶  دي ۲۷ 

 ۲۰۱۸  ژانويه ۱۷ 

 
 
 
 
 

 
 عبدل گلپريان           

 قتل هاي سازمانيافته، مافياي اسالمي را از سقوط نجات نخواهد داد                                                         
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خــيــزش گســتــرده ســرنــگــونــي         
طلبي که با تظاهرات و تجمعات و         
حملـه بـه نـهـادهـاي حـکـومـتـي و                  
مذهبي در اوايل ديماه سراسر ايـران     
را فرا گرفت، فضاي سياسي جامعه     
را به نحوبرگشت نـاپـذيـري بـه نـفـع              
مردم و به زيان حکومت و جريانـات    

يکي از تـاثـيـرات      .  راست تغيير داد 
فوري اين خيزش اين بود که شـور و       
عزم انقالب و سرنگونـي حـکـومـت          
اسالمي را يک بار ديگر و اين بار با      
قدرت و دامنه بيشتر و عميق تر در   
سراسر ايـران زنـده کـرد و مـردم را                
وسيعا و در ابعاد ميليوني به تالش     
بــراي ســرنــگــون کــردن حــکــومــت           

. اسالمي اميدوار و مصمم تر نمـود   
اين فضا اکـنـون فضـاي غـالـب در               

 .سراسر جامعه است
  

ــا            جــــمــــهــــوري اســــالمــــي بــ
دسـتــگـيــريـهــاي وســيـع و زنــدان و              
حکومت نظامي و جنايت تـوانسـت      
تظاهرات و اعتراضات خيابـانـي را      
محدود کـنـد و عـقـب بـرانـد، امـا                 
هرروز به زبانهاي مختلف اعـتـراف        
ميکند که از رودر رويـي بـا مـوج               
وســيــع و قــدرت عــظــيــم جــنــبــش            
سرنگوني وحشت زده و شوکـه شـده         

خيزش اخيـر در ادامـه مـوج          . است
اعتصابات و اعتراضات کارگران و      
زنان و جـوانـان بـه جـريـان افـتـاد و                   
فضاي سياسي جامعه ايـران را يـک          

ــنــد در جــهــت انــقــالب و                  ــل گــام ب
سرنگوني جمهوري اسالمي به جـلـو    

اکــنــون تــوازن قــوا بــه زيــان            .  رانــد
مـردم  .  حکومت تعييـر کـرده اسـت        

زن و مرد و پير و جـوان، جـمـهـوري              
اسالمي را رفتني ميدانـنـد و خـود         
را جزئي از سيل خـروشـان انـقـالبـي            
جديد براي خالصي از اين حکومـت   

جامعه عـلـيـه      . به حساب مي آورند 
حکومت تحجر و چپاول و جـنـايـت           

. متحد و يکپارچه بپاخاسـتـه اسـت        
ــري و                 ــتــصــابــات کــارگ ــوج اع م
اعتراضات سراسري با خواسـتـهـاي        
اقتـصـادي و سـيـاسـي و بـا هـدف                  

. عقب راندن حکومـت در راه اسـت          
اين يـک فـاکـتـور مـهـم در اوضـاع                  

 .سياسي ايران است
  

جــمــهــوري اســالمــي نــيــروهــاي       
سرکوبش را در هـمـه جـا گسـتـرده               

ــرديــدي نــيــســت کــه           .  اســت امــا ت
انــقــالبــي کــه بــه حــرکــت در آمــده             
همچنان به پيش خواهد رفت و ايـن      
حکومت و کل نيروي سرکـوبـش در        
برابر جـامـعـه اي کـه يـکـپـارچـه و                   
مصمم و متحد عزم بـزيـر کشـيـدن            
اين حکومـت را دارد، بـه زانـو در               

 .خواهد آمد
هيچ بخشي از جامعه نيست کـه      
از فقر و فالکت، و چـپـاول گسـتـرده            
ثروتهاي جامعه توسط حکومتـيـان      
و بگير و ببند و دخالت مـذهـب در            

جامعه و زندگي خصوصي افـراد و         
آپارتايد جنسي و سـتـم بـر زنـان در            

بـحـران و     .  خشم و اعتراض نـبـاشـد       
فلج اقتصـادي و سـلـطـه بـانـدهـاي                
چپاولگر و مافيايي اسالمـي هـيـچ         
ــراي               راهــي در بــرابــر حــکــومــت ب
پاسخگويي به خواستهاي کـارگـران       
و معلمان و بازنشستـگـان و ديـگـر            

. بخشهاي مـردم بـاقـي نـمـيـگـذارد            
اعتصابات و اعتـراضـات گسـتـرده          
توده اي جـزء جـدايـي نـاپـذيـري از                

. سيماي سياسي ايران خـواهـد بـود         
اين حکومـت در بـن بسـت کـامـل               
اقتصادي و سياسي در بـرابـر مـوج           
انقالب دارد دست و پا ميزنـد و بـا             
خيزش هاي بعدي انقـالب مـردم از         

 .هم خواهد پاشيد
  

فضاي انقالب و سـرنـگـونـي در            
. ايران بسرعت گسترده خواهـد شـد        

اميد و عـزم سـرنـگـونـي و فضـاي                 
ــت اوضــاع              ــي، خصــوصــي ــالب ــق ان

جــامــعــه از   .  ســيــاســي ايــران اســت     
آلترناتيوهاي استحاله و رفراندوم و       

و  اصالح طلبان قالبي حـکـومـتـي           
هرنوع آميزش اسـالم بـا حـکـومـت           

مـردم  .  بسرعـت عـبـور کـرده اسـت           
خـواســتـهــاي روشــن و اسـاســي اي            
ــق                 ــحــوالت عــمــي ــا ت ــه ب ــد ک دارن

 .اجتماعي ميتواند عملي شود
  

حزب کمونيست کارگري خود را     
. نماينده اين تحول عمـيـق مـيـدانـد          

ما خودرا عميقا هـمـگـام و هـمـراه              
عزم سرنگوني و انقالب مردم بـراي        
ــهــوري                 خــالص شــدن از شــر جــم
اسالمي ميدانيـم و در اولـيـن گـام              
بعد از سرنگوني اين حکومـت رفـاه      
و تامينات اجتماعي براي تـک تـک        
مردم، درمان رايـگـان بـراي هـمـه،              
آموزش رايگان براي هـمـه، جـدايـي          
ــوزش و                    ــت و آم ــب از دول ــذه م
پرورش، ممنوعـيـت اعـدام، آزادي          
بي قيد و شـرط بـيـان و تـحـزب و                   
تشکل را بعنوان فوري ترين و پـايـه      
اي ترين خواستهاي مردم مـتـحـقـق        

 .خواهيم کرد
  

ما همه کارگـران و مـردم را بـه              
شرکت همه جانبه در امر سرنگونـي       
و دفاع از ارزشهاي انساني و برابري        

حــزب .  طــلــبــانــه فــرا مــيــخــوانــيــم       
کمونيست کارگري حزب انـقـالب و        
آزادي و برابري و رفـاه بـراي هـمـه،               

 اسـت و     حزب انقالب سوسياليستي  
مصمـم اسـت انـقـالب مـردم ايـران               
براي آزادي و رهايي را به سرانجام و   

 .پيروزي برساند
  

زنده باد انقالب مردم براي  
 !آزادي و برابري و رفاه

 ! زنده باد جمهوري سوسياليستي 
  

 حزب کمونيست کارگري ايران 
 ٢٠١٨  ژانويه ١٧ 

 ١٣٩٦  دي  ٢٧  

 بيانيه حزب کمونيست کارگري ايران درمورد       
 خيزش انقالب و چشم انداز اوضاع سياسي      

 ما همه کارگران و مردم را به شرکت همه جانبه در امر سرنگوني          
 .  و دفاع از ارزشهاي انساني و برابري طلبانه فرا ميخوانيم   

 حزب کمونيست کارگري حزب انقالب و آزادي و برابري و رفاه براي همه،           
  است و مصمم است انقالب مردم ايران براي       حزب انقالب سوسياليستي 

 . آزادي و رهايي را به سرانجام و پيروزي برساند      
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هفت تپه نمونه اي از فضاي      
 حاکم بر جنبش کارگري است         

 ديماه اعتصاب کارگران     ۲۵ روز دوشنبه  
اعتصاب   .  هفت تپه وارد فاز ديگري شد  

کارگران هفت تپه عمومي شد و بخش هاي       
 .  مختلف کارگران را فراگرفت  

اسمـاعـيـل بـخـشـي نـمـايـنـده کـارگـران در                     
سخنراني امـروزش در جـمـع کـارگـران، اراده و                 
خواست هزاران کارگر هفت تـپـه را بـه روشـنـي                 

اعـتـصـاب ادامـه       " بيان کـرد و اعـالم کـرد کـه                
او تاکيد کرد که مديران تا جمعـه  . خواهد داشت 

مهلت دارند و اگر به خواست هـاي مـا، يـعـنـي             
پرداخت فوري حقوق و وضعيت قراردادهـايـمـان        
ــريــت                  رســيــدگــي نشــود، روي صــنــدلــي مــدي

ما کـارخـانـه را        . مينشينيم و مديريت ميکنيم 
اين سـخـنـان کـه بـا حـمـايـت و                 ".  پس ميگيريم 

تشويق کـارگـران روبـرو شـد، فضـاي حـاکـم بـر                    
و اين فضـاي    . کارگران هفت تپه را نشان ميدهد 

 . حاکم بر مراکز کارگري در سراسر کشور است
اسماعيل بخشي پس از سخنرانـي کـوبـنـده            
خود و در حاليکه عازم خانه اش در دزفول بـود،     
مورد هجوم وحشيانه چند نقابدار از دو خـودرو          

او با جسارت از خـود دفـاع کـرد و            . قرار گرفت 
مردم حـاضـر در مـحـل بـا ديـدن ايـن صـحـنـه                        
بالفاصله به کمک او آمدند و اوباشي که از تـرس   
صورت هاي خود را کامال پوشـانـده بـودنـد، از             

اسماعيل بخشـي از نـاحـيـه         .  صحنه فرار کردند  
کـتـف چـپ دچــار پـارگـي شـده امـا وضـعـيــت                      

سـنـديـکـاي کـارگـران         .  عمومي او خـوب اسـت       
نـيـشــکـر هـفــت تـپــه کــه خــبـر ضــرب و شـتــم                       
اسماعيل بخشي را مـنـتـشـر کـرده، ايـن عـمـل                  
وحشيانه را شديدا محکوم کـرده و اعـالم کـرده           

مزدوران و ضاربان نقابدار، از حـافـظـان و       " است  
مواجب بگيران صاحبان سرمايـه هسـتـنـد امـا              
بايد بدانند که کارگران هيچوقت از مـطـالـبـات           

 ."به حق خود دست نخواهند کشيد
حزب کمونيست کـارگـري ضـمـن حـمـايـت                
قاطع از کـارگـران نـيـشـکـر هـفـت تـپـه، کـلـيـه                         
کارگران در بخش هاي مختلف نـيـشـکـر هـفـت             
تپه و خانواده هايشان را فراميخوانـد کـه دسـت           
به تجمع بزرگ خود بزنـنـد و خـواهـان مـعـرفـي                   

از .  اوبـاش نــقــابــدار و مــحــاکــمــه آنـهــا شــونــد               
اسماعيل بخشي و ساير نمايندگان خود با تـمـام     
قوا حمايت کنند، تا نقابداران و حاميان آشـکـار      
و نهان آنها جـرات نـکـنـنـد، دسـت بـه جـنـايـت                      

حزب کليه مـردم هـفـت تـپـه و              . مشابهي بزنند 
کليه مـردم مـعـتـرض در سـراسـر کشـور را بـه                      

حمايت قاطع از کـارگـران نـيـشـکـر هـفـت تـپـه                      
اين واقعـه بـايـد مـردم در سـراسـر               . فراميخواند

کارگران هفت تپه نمونه اي   .  کشور را تکان دهد 
قاطع از مبـارزه بـراي احـقـاق خـود هسـتـنـد و                     
شايسته حمـايـت هـمـه کـارگـران و هـمـه مـردم                     

 . معترض در سراسر کشور
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۲۰۱۸ ژانويه  ۵ ١ ، ۱۳۹۶ دي  ۲۵ 

 
به دفاع از دستگيرشدگان       

 بشتابيم و اوباش حاکم را        
 سر جاي خود بنشانيم      

حکومت اسالمي که در گل گير کرده و راه     
خروجي براي غـلـبـه بـر بـن بسـت کـامـل خـود                       
نميبند، چندين نفر از دستگيرشدگان را به قـتـل         
رسانده تا به خيال خود مردم را مرعوب کـرده و     

ايــن .  از تـداوم خـيـزش مـردم جــلـوگـيـري کـنـد                   
وحشيگري و جنايت آشکار حکومت را ميتوان       

 . و بايد با تمام قوا و به سرعت عقب راند
حکومت در تنگناي شديدي قرار گـرفـتـه و         

ايـن  .  استيصال از سر و روي حکومـت مـيـبـارد            
حکومت است کـه هـمـچـنـان بـايـد در تـرس و                      

قــتــل  .  وحشـت از اعــتـراض مـردم بســر بــبـرد               
زندانيان توسط آدمکـشـان جـمـهـوري اسـالمـي             
بـايـد بـه مسـالـه کـل جـامـعـه تـبـديـل شـود و                            
اعتراضي سراسري در جـامـعـه حـول آن شـکـل                  

حتي برخي نمايندگان مجلس اسـالمـي     .  بگيرد
هم تـحـت فشـار اعـتـراضـات وسـيـعـي کـه در                       
جامـعـه وجـود دارد، خـواهـان پـيـگـيـري قـتـل                      

نبايد اجازه دهـيـم کـه قـاتـالن          .  زندانيان شده اند  
جرات کنند حتي يک عـزيـز ديـگـر مـردم را بـه                    

بـايـد   .  بايد کل جامعه بـپـا خـيـزد      .  قتل برسانند 
جنبشي همگاني به راه انداخت و جنايتکاران را     

مـردم انـقـالبـي بـايـد در             .  سر جاي خود نشـانـد      
دانشگاه و کارخانه، در مـدرسـه و مـحلـه و در                 
سراسر کشور نسبت به اين جنايـات آدمـکـشـان           

تحصن مقابل زنـدانـهـا يـا       .  واکنش نشان بدهند 
مـقــابــل مــجــلــس و ارگــانــهــاي حــکــومــت در               

هـزاران  .  شهرهاي مختلف را بايـد جـدي گـرفـت          
خانواده زندانيان بايد دست به کار شوند و دسـت     
به تحصن و تجمع بزنند، خبررساني کنند و کـل        

بايد رژيم بـدانـد کـه        .  جامعه از آنها حمايت کند 
بايـد  .  هر مورد جنايت برايش گران تمام ميشود  

بدانـد کـه مـردم بـا هـر جـنـايـتـي مـتـحـدتـر و                            
. يــکــپــارچــه تــر دســت بــه اعــتــراض مــيــزنــنــد             

دانشجويان، کارگران، معلمان و بازنشسـتـگـان،        
هنرمندان و نويسندگان پيـشـرو، تشـکـل هـا و               

نهادهاي مختلف مردمي، جوانان معتـرض در         
سراسر کشور، الزم است بعـنـوان يـک مـوضـوع               
محوري و مهم و عاجل و با تمام قـوا بـه يـاري                
زنـــدانـــيـــان بشـــتـــابـــنـــد، از خـــانـــواده هـــاي                 
دستگيرشدگان حمايت کنند، در تجمعات آنـهـا         
شرکت کنند، بيانيه بدهند، خبررساني کـنـنـد و       
همراه با خانواده هـاي زنـدانـيـان خـواهـان آزادي               
فوري و بدون وثيقه و بدون هرگونه پرونده سـازي     

 . براي زندانيان شوند
حزب کمونيست کارگري با تمام قـوا تـالش      
ميکند در سطـح بـيـن الـمـلـلـي نـيـز اقـدامـات                      
گسترده اي براي آزادي دستگيرشدگـان و کـلـيـه             
زندانيان سياسي و عليه جـنـايـت حـکـومـت در                
زندانها به راه اندازد و کليه مخالفـان حـکـومـت           
را بـه پـيـوســتـن بـه کــارزار دفــاع از زنــدانـيــان                      

  .فراميخواند
زندانيان سياسي و کليه دسـتـگـيـر شـدگـان               
بايد فورا و بدون هيچ قيـد و شـرط و تشـکـيـل                    

 . پرونده قضايي آزاد شوند
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۲۰۱۸ ژانويه  ۵ ١ ، ۱۳۹۶ دي  ۲۵ 
 

 اعتصابات کارگري با سرعت        
 در حال گسترش است     

  
اعـتـصــاب کــارگـران هــفـت تـپـه کـه از                   *  

روزهـاي قـبــل شــروع شــده بــود بــه اعــتـصــاب                 
عمومي در همه بـخـش هـاي نـيـشـکـر تـبـديـل                    

  . شد
  

ــامــيــن                 *   ــازنشــســتــگــان کشــوري و ت ب
اجتماعي و لشگري و خانواده هايشان به تـدارک     

 . تجمع سراسري در مقابل مجلس ميروند
کارگران گروه فوالد مـجـددا در مـقـابـل          *  

  . استانداري آذربايجان غربي تجمع کردند
 

آالت تـراکـتـورسـازي          کارگران ماشـيـن    ۲۲۰ * 
 .  روز است در اعتراض به سر ميبرند۳۲ تبريز 
  

کارگران پارس جنوبي با وعـده پـرداخـت      *  
 . معوقات موقتا به اعتصاب پايان دادند

  
، ۲۲ اعتصاب و تجمع کارگران فازهاي    *  

 پـارس جـنـوبـي بـا وعـده مسـئـوالن                 ۲۴  و ۲۳ 
مبنـي بـر پـرداخـت مـعـوقـات پـس از دو روز                       

 .اعتراض موقتا خاتمه يافت
  

آهـن شـمـال         کارگران تعميرات خطوط راه*  
ايـن  .  شرق دو روز است دست به اعتراض زده اند 

 کارگر دارد و کـل کـارگـران      ۶۰۰ واحد صنعتي  

 ۷ شرکت تراورس در نواحي ريلي کشور حد ود           
هزار کارگر دارد که کليه آنها به شرايط مـوجـود      

ــد    کــارگــران خــواهــان افــزايــش        .  اعــتــراض دارن
 . دستمزد هستند

  
کارگران معدن البـرز شـرقـي پـس از دو             *  

روز اعتصاب کارفرما را وادار به پـرداخـت يـک            
ماه حقوق خـود کـردنـد و مـوقـتـا بـه سـر کـار                        

 . برگشتند
  

کارگران کيش چوب مـقـابـل سـاخـتـمـان          *  
 ديـمـاه دسـت بـه           ۲۴ منطقه آزاد کيش از روز          

 . تجمع اعتراضي زده اند
از فعالين شبکه هاي اجتماعي ميخواهيـم      

که اخبار اعتراضات کارگري را منظما و بـطـور      
گسترده پخش کنند و به هـر شـکـل مـمـکـن از                
کارگران و خواست هاي آنها، افزايش دسـتـمـزد،        
لـغـو هـر گـونـه اخــراج، پـرداخـت فــوري کـلـيــه                      
دسـتـمــزدهـاي مــعـوقـه و ســهـم بــيـمـه تـوســط                     
کارفرما، تبديل وضـعـيـت قـرارداد مـوقـت بـه                 
استخدام رسمي و تامين امنيت شغـلـي، اخـراج        
اوباش حراست از مراکز کارگري و پايان دادن بـه    

 . کنترل کارگران، حمايت کنند
 حزب کمونيست کارگري ايران   

 ۲۰۱۸ ژانويه  ۵ ١ ، ۱۳۹۶ دي  ۲۵ 
 

به خانواده هاي کارکنان     
 نفتکش سانچي تسليت ميگوييم       

انفجار در نفتکش سانچي و غـرق شـدن آن              
 نفـر خـدمـه آن شـد،           ۳۲ که منجر به جانباختن    

فاجعه دردناکي است که نه تنـهـا خـانـواده هـاي           
آنها بلکه کل مردم را در غم و انـدوه و خشـم از             

در فـاجـعـه      .  جمهـوري اسـالمـي فـروبـرده اسـت            
پالسکو دهها نفر جانشان را از دسـت دادنـد و              
هر روز در مراکز ناامن کار تعدادي از کـارگـران         

اينها نه تصادف، که نـاشـي از     .  قرباني ميشوند 
بي ارزش بودن جان مردم در نـظـام نـکـبـت بـار                   

مـردم بـدرسـت مسـئـول اصـلـي              .  اسالمي است 
فاجعه نفتکش سانچي و جانباختن خـدمـه آنـرا            

در عکس العمل بـه    .  جمهوري اسالمي ميدانند 
اين فـاجـعـه خـانـواده هـاي جـانـبـاخـتـگـان ايـن                        

 . نفتکش دست به اعتراض زدند
 خـدمـه نـفـتـکـش           ۳۲ صميمانه جانباختن   

سانچي را به بستگـان و آشـنـايـانشـان تسـلـيـت                  
ميگويـيـم و خـود را در غـم و انـدوه خـانـواده                        

 . هايشان شريک ميدانيم
  

 حزب کمونيست کارگري ايران   
 ۱۳۹۶ دي  ۲۵ 

 ۲۰۱۸ ژانويه  ۵ ١  

 :  اطالعيه هاي حزب کمونيست کارگري                              
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 شگرد نخ نماي آدمکشان 
 حکومت اسالمي را 

 !نقش برآب کنيم

در جـريـان تـظـاهـرات مـردم انـقـالبـي و                    
بپاخواسته عليـه حـکـومـت جـهـل و غـارت                 
اسالمي، تعـدادي از عـزيـزان مـردم تـوسـط                
نيروي سرکوب حکومت بازداشت و زنـدانـي          

بعد از چنـد روز قـاتـالن اسـالمـي بـا               .  شدند
تحويل جنازه هاي شکنجه شده تني چـنـد از        

آنـان در    " دستگير شده گان اعالم کردنـد کـه          
 ". زندان دست به خودکشي زده اند

سارو قهرماني، سينا قـنـبـري، مـحـسـن             
عادلي، وحيد حيدري، علي پـوالدي و چـنـد          
نفر ديگر که هنوز اسامي آنان منتشر نشـده        
است، از جمله کسـانـي هسـتـنـد کـه تـوسـط                  
ماموران و شکنجه گران حکومـت اسـالمـي         

ايـن در حـالـي        .  در زندانها بقتل رسـيـده انـد        
است که سخنگوي قـوه قضـائـيـه حـکـومـت                

ادعــاي : " خــون ريــز اســالمــي گــفــتــه اســت            
 "خودکشي دو تن از اين افراد صحت ندارد

اظهارات و اعتراف سخنگوي قوه قتل و    

آدمکشي اسالمي مبني بـر رد خـود کشـي              
دو تن از بازداشت شده گان بـه انـدازه کـافـي            
گوياي اين است که همـه آنـان زيـر شـکـنـجـه               
هاي وحشيانه مزدوران اسالمي بقتل رسيـده        

کاربدستان حکومت زخم خورده از قيـام  .  اند
و انقالب مردم بپا خواسته بـا ايـن دسـت از             
اراجيف و خزعبالت نخ نما، در اوج وحشـت        
و هراس از خشـم کـوبـنـده خـيـزش انـقـالبـي                     
مردم، مي کوشنـد از جـنـايـاتـي کـه انـجـام                    

انـکـار قـتـل       .  ميدهند خود را مـبـرا سـازنـد          
هاي پنهاني توسط جيره خواران و آدمکشان     

خـودکشـي   " وزارت اطالعات تـحـت عـنـوان            
و سخنان ضـد و نـقـيـض اژه اي و               "  کرده اند 

شگردهاي سوخته شـان، بـيـانـگـر داغ شـدن                
 .زمين انقالب زير پاهاي فرسوده شان است

کالشي باندها و دسـتـه جـات حـکـومـت             
اسالمي در بقتل رسانيدن جوانـان دسـتـگـيـر         
شده را بايد با قـدرت تـمـام خـنـثـي و بـا آن                      

اين اژدهاي اسالمي زخم خورده .  مقابله کرد 
و درمانده بـا تـداوم اعـتـراضـات و انـقـالب                  

 . کوبنده مردم  بزير کشيده خواهد شد
  ۹۶  دي ۲۴ 

 ۲۰۱۸  ژانويه ۱۴ 
 

 کشف عفونت اسالمي   

در خبرها آمده است که مـحـمـود هـاشـمـي             
شاهرودي، رئيس پيشين دستگاه قضـايـي، کـه           

ها به حضـورش   اخيراً روند درماني او و اعتراض 
در آلمان خبرساز شده بود بـا اعـالم نـکـاتـي در                

در : " مورد بيماري اخيـر خـود، اعـالم کـرد کـه               
روند درماني اش در آلمان عفونتي کشـف شـده             

 ."که پيشتر در ايران معلوم نشده بود
 

شاهرودي درست مـيـگـويـد امـا نـيـمـي از                  
او از يـک طـرف         .  حقـيـقـت را انـکـار مـيـکـنـد               

حقيقت انکار ناپذيري را بيان ميکند و از طـرف   
 .ديگر به انکار يک حقيقت بزرگتر دست ميزند

حقيقت انکار ناپذير شاهرودي اين است کـه     
بدنبال شروع حرکت انقالبي مـردم ايـران عـلـيـه               
حکومت اسالمي، بسياري از مردم انـقـالبـي و           
آزاده خارج کشور در آلمـان و در شـهـر هـانـوفـر                 
متوجه وجود يک غده سرطاني عفونـت زا بـنـام          
هاشمي شاهرودي شدنـد کـه مـتـعـلـق بـه الشـه                  
گنديده حکومت اسالمي است و در کـلـنـيـکـي              
که مخصوص بازتوليد عفونت است و مـتـعـلـق         
به جناب سميعي مي بـاشـد شـده و بـالفـاصـلـه                  

 .آنرا کشف کردند
عليه اين عفـونـت شـکـايـاتـي بـه دسـتـگـاه                   
قضايي آلمان ارائه شـد و پـرونـده اي بـراي ايـن                    

دولـت فـخـيـمـه        .  عفونت آدم کش تشـکـيـل شـد       
استقالل قـوه    " آلمان نيز با ادعاي پوج و بي مايه  

و براي ادامه الس زدن بـا مـهـره هـاي             " قضائيه
عفونت کرده حکومت اسالمي، ناچار به فـراري     

 .دادن اين دمل چرکين و عفوني به ايران شد
تا همينجا آزاديخواهان و کمونـيـسـتـهـا در             
آلمان رسوايي بزرگي از جنس کنفرانس برلين را      
بـه دولـت آلـمـان و حـکـومـت در حـال سـقـوط                         
اسالمي تحميل کردند که در تاريخ ثبت خواهـد    

 .شد
او .  و اما انکار حقيقت از سـوي شـاهـرودي         

پيشتر اين عـفـونـت در ايـران کشـف            : " ميگويد
 ". نشده بود

چـرا  .  شاهرودي اين يکي را دروغ ميـگـويـد       
که مردم بپا خواسته در ايران بسيار بيش از ايـن      
به کشف اين عفونت کشنده  و ديـگـر عـنـاصـر             
عفونتي در دستگاه قتل و آدمـکـشـي حـاکـمـان          
اسالمي که تـا کـنـون جـان دهـهـا هـزار انسـان                      
معترض، کمونيست، آزاديـخـواه و انـقـالبـي را               
گرفته و جامعه اي هشتاد ميليوني را مسـمـوم           

مردم ايران از هـمـان     .  کرده اند کشف کرده بودند 
روزهاي ظهور بختک اسالمـي ايـن عـفـونـت را                
کشف کرده و شناخته بودند و قريب چـهـل سـال         
براي پاک کردن ايـن عـفـونـت از سـر هسـتـي و                       
زندگي شان با آن مقـابلـه کـرده و دمـي از پـاي                   

اينبار اما حرکت انقالبي مردم در   .  ننشسته اند 
 گوياي خـيـزشـي بـنـيـادي بـراي پـاک                 ۹۶ ديماه  

کردن کل جامعه از دارودسـتـه هـاي عـفـونـي و                
سلولهاي سرطاني حـکـومـت جـهـل و جـنـايـت                  

مردم انقالبي و مـبـارز در ايـران        .  اسالمي است 
بقدمت عمر اين غده سرطـانـي کـه بـا عـفـونـت                
متولد شد با آن جنگيده اند و بـراي پـاک کـردن               
ايـن مـرض کشـنـده از ســر جـامـعـه ايـران بـپــا                        
خـواسـتـه و عــزم جـزم کـرده انــد آنـرا از مـيــان                        

ما و مردم انقالبي ايران اين را تضمـيـن   .  بردارند
خواهيم کرد که حرکت گستذده و توده اي مـردم     
سراسر کشور، جامعه ايـران را از سـمـوم نـظـام                  
چـرکــيـن و خـيــل فســيــل هــاي عــفــونـت کــرده                    

 . اسالمي بطور ريشه اي پاک خواهد کرد
 

  ۹۶  دي ۲۵  
 ۲۰۱۸ ژانويه  ۱۵ 

خبر تـکـان دهـنـده اسـت؛ سـارو               
سـالـه، ده شـب قـبــل           ٢٤ قـهـرمـانـي       

ناپديد ميشود؛ بعد از تالـشـهـاي بـي          
نــتــيــجــه والــديــنــش، شــب گــذشــتــه            
اطالعات سنندج به مادر وي اطـالع        
ميـدهـد کـه بـرود جـنـازه پسـرش را                  

 دي   ٢٣ .  ازسردخانه تحويـل بـگـيـرد       
ســارو  ، پــيــکــر بــقــتــل رســيــده             ٩٦ 

قهرماني در بهشت محمدي سـنـنـدج      
 .دفن شد

به گفته مادر سارو قهرماني اثار       
 . شکنجه روي بدن پسرش نمايان بود

 
ادامه عمر ننگين و پر از جنايـت      
حـکـومـت اسـالمـي بـا اعـتـراضـات                
مردم در صد شهر در سطح کشور، بـا   
تنفر عميق از جمهوري اسالمي و بـا       
شــعــارهــاي مــرگ بــر جــمــهــوري                  
اسالمي، مرگ بر خامـنـه اي، مـرگ         
بر ديکتاتور و عليه گراني، بيـکـاري،     
فقر و فساد حاکمان رژيم اسالمـي در      

. خيابانها بـه مصـاف طـلـبـيـده شـده              
مردم معترض با اعتراضات کـوبـنـده     

فاز جـديـد بـراي سـرنـگـونـي را                 شان  
 .شروع کرده اند

در سنندج مردم مبارز و انقالبـي    
همگام با مـردم در سـطـح سـراسـري               
عليه حـکـومـت اسـالمـي بـخـيـابـان                
آمـدنـد، دسـت بـه اعـتـراض زدنـد و                  

ناقوس مرگ رژيـم هـار اسـالمـي را               
در جــــريــــان      .  بصــــدا در آوردنــــد         

دهـهـا    اعتراضات مردم در سـنـنـدج          
سارو قهرمـانـي   .  نفر دستکير شده اند 

قـاتـل   . در اين روزها دستگير ميشود 
سارو قهرماني حکومت مستاصل و      

ايـن رژيــم    .  آدمـکـش اسـالمـي اسـت         
روي دريايي از خشـم و تـنـفـر مـردم                 
شهرهاي کردسـتـان حـاکـمـيـت سـيـاه              

فکر مـيـکـنـد     .  خود را اعمال ميکند   
مـيـتـوانـد بــا دسـتـگـيــري و قـتـل و                    
جنايت به عمـر نـنـگـيـن خـود ادامـه               

خودشان هم مـيـدانـنـد کـه فـاز            .  دهد
خودشـان  . بعدي مبارزه در پيش است 

هم ميداننـد کـه ايـنـبـار وسـيـعـتـر و                   
 . طوفنده تر از قبل خواهد بود

کشتن سـارو قـهـرمـانـي تـوسـط              
جـنــايــتــکــاران اسـالمــي را بــايــد در             

دنيا جـار زد و بـه مـبـارزه اي                  تمام  
گسترده عليه اين قتل و قتل مبـارزان   

 . ديگر در شهرهاي ديگر دست زد
 

کشتن سـارو قـهـرمـانـي تـوسـط              
جـنــايــتــکــاران اسـالمــي را بــايــد در             

دنيا جـار زد و بـه مـبـارزه اي                  تمام  
گسترده عليه اين قتل و قتل مبـارزان   

 . ديگر در شهرهاي ديگر دست زد
 

کميته کردستان حزب کمونيسـت    
کــارگــري ايــران ضــمــن تســلــيــت بــه             
خانواده سارو قهرمانـي ايـن جـنـايـت            
ــهــوري اســالمــي را مــحــکــوم                جــم
ميکنيم و از همه سازمانها و احـزاب        
سـيــاســي و مــدافـع حــقــوق انســانــي             
ميخواهيم عليه اين جنايت به ميـدان   
بيايند و متحـدانـه رژيـم اسـالمـي را             

 . محکوم کنند
  

 ١٣٩٦  دي ٢٤ 
 ٢٠١٨  ژانويه ١٤ 

 

 !حکومت اسالمي قاتل سارو قهرماني است
 کميته کردستان حزب کمونيست کارگري ايران اطالعيه 

 يادداشتهاي هفته   

 

 عبدل گلپريان 
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 قوانين اسالمي        
قوانين اسالمي به جاي مسـئـول         
دانستن حکومت، مسئوليت تصميم    
گيري در مورد اعدام متهم در پرونده       
هايي مانند قتل را به عـهـده اولـيـاي          

گذشت اعضاي يـک    . دم گذاشته است 
خانواده از اعدام زنـدانـي بـاعـث شـد              
بستگان آنان به هدف انتقام گيـري بـه        

 دخـتـر کـه        ٣ ضرب گلـوـلـه مـادر و            
نسبت به متهم اعـالم گـذشـت کـرده              
بودند را بـه ضـرب گـلـوـلـه بـه قـتـل                     

 برسانند
 

نژاد از ادامه           زهرا قلندري      
 تحصيل در دانشگاه محروم شد                 

نــژاد دانشــجــوي      زهـرا قــلــنــدري    
 مديريـت مـالـي دانشـگـاه آزاد               رشته

  بندرعباس در حين بـرگـزاري جـلـسـه           
 آمـوزش احضـار و            امتحان بـه اداره     

اخراجش از دانشگاه به طور شـفـاهـي       
 .به وي اعالم شد

 
  خواننده مرد        ۱۲ دستگيري     

  خواننده زن         ۹ و  
 در بندرعباس        “  زير زميني      ”

رئيس پليس امـنـيـت عـمـومـي           
 خـوانـنـده      ۲۱ هرمزگان از دستگيري    

 ۶ زيرزميني فاقـد مـجـوز و پـلـمـب                
استوديوي غيرمجاز ضبط موسيقـي   

 .در بندرعباس خبر داد
 

شرايط ورود به برخي از مراکز                
درماني؛ اول آرايشت را پاک کن                     

 بعد وارد بيمارستان شو             
تــوانــيــد وارد       بــدون چــادر نــمــي      

اورژانس بيمارستان شويـد ايـن را زن           
ميانسالي که جـلـوي در ايسـتـاده تـا             
جـلــوي زنــان مـانــتــويـي را بـگــيــرد،              

از بــيــمــاران مــانــتــويــي        .  گــويــد   مــي
خــواهــنــد بــا چــادر وارد مــرکــز              مــي

بـيــمـارانـي کـه گــاه         .  درمـانـي شــونـد     
حالشان خوب نيسـت، نـاي ايسـتـادن          

 رفــتــن بــه بــغــل            نــدارنــد و بــراي راه       
ايــن .  دهـنـد     شـان تـکـيـه مـي            دسـتـي     

هـا     شرايط ورود به برخي از درمانگـاه    
 .هاي پايتخت است و بيمارستان

 
  کودک بي شناسنامه             هزار ۴۰۰ 
شـنـاسـنـامـه در           کودک بـي   ۳۶۰ 
ــل               مــدرســه  ــحــصــي اي در زاهــدان ت

کـه     کنند؛ بدون هويـت، بـدون ايـن         مي

حــتــي .  شــان جــايــي ثــبــت شــود            نــام
 حـدود  .توانند بروند  مسافرت هم نمي  

شـنـاسـنـامـه در           هزار کودک بـي ۴۰۰ 
 .ايران داريم

 
شکنجه دختر دانشجوي             

 دانشگاه اروميه           
 براي اعتراف به معاند بودن               

بنا به گزارشات رسيده از اروميـه        
عليرغم گذاشتن وثيقه سنگيـن بـراي        
آزادي تـــوران مـــهـــربـــان يـــکـــي از               
دانشجويان دانشگاه نـازلـوي ارومـيـه        
که در جريان تظاهرات بازداشت شـده         

 .است با آزادي وي موافقت شد
اين دانشجو که پس از بـازداشـت        
به زندان دوقوزپله منتقـل شـده اسـت           
تحت شکنجه قرار گرفته تا اعـتـراف         
ــهــاي                  ــان ــه جــري کــنــد کــه وابســتــه ب

معاند است و از آنها دستـور       سياسي
اداره .  براي تظاهرات ميگرفتـه اسـت      

اطـالعــات گــفــتـه اســت در صــورت            
اعتراف به وابستگي به يکي از گـروه          
هـاي مـعــانـد بــا وثــيـقــه وي را آزاد                  

 .ميکنند
ــه از                     ــن اســت ک ــر اي ــل ذک ــاب ق

اجـبـاري      زندانيان با شکنجه اعتـراف  
گرفته ميشود ، پـس از آن بـه هـمـان              
چيزي که اعتراف کرده اسـت بـرايـش            

اين سنـاريـور   .  جرم مشخص ميکنند 
تکراري براي مردم ايران زماني اسـت       

 .بند گرفتار شوند  که در
 

کشته شدن چهار زن در اثر                
 تيراندازي در قبرستان کرمانشاه                   

ــه ســمــت                 ــدازي ب ــيــران ــر ت در اث
مردمي که در يک قبرستان جمع شـده     
بودند چها زن جـان خـود را از دسـت               

 .دادند
ايــن تـــيــرانـــدازي کــه تــوســـط              
سرنشينان يک دستگـاه پـرايـد صـبـح            

 حـوالـي سـاعـت         ۹۶ دي ماه   ۲۳ روز  
انجام شـده، بـاعـث کشـتـه شـدن               ۱۰ 

 .چهار زن گرديده است
بنا به گزاراشات رسيده عامل يـا     
عامالن تيراندازي از صحنه گريـخـتـه      
اند و پليس نتوانسته آنها را دستگيـر        

 !کند
پليس اطـالع داده کـه عـوامـل              

تيراندازي را شناسايي کرده است امـا        
ــه هــاي                 ــه گــزارشــات رســان مــردم ب

بديهي اسـت  . حکومت اعتماد ندارند 
قتل و جـنـايـت و کـلـيـه بـحـرانـهـاي                     
اجـتـمـاعـي کـه روزانـه بــر تـعـداد آن                   
افزوده ميشود، از فجايعـي اسـت کـه         
در حکومت ضد مردمي بر سر مردم   

 .ايران آوار شده است
 

مانعِ حضور زنان موزيسين                 
 روي صحنه شدند         

سالهاست کـه زنـان در اصـفـهـان             
اجــازه کــنــســرت نــدارنــد ايــن روزهــا           
درحالي که مجموعه وزارت ارشـاد و      

هـاي     وزير ارشاد با حضور در کنسرت 
جشنواره مـوسـيـقـي فـجـر سـعـي در                
حمايت از اجـراهـاي قـانـونـي دارنـد،              
هــمــچــنــان در اســتــان اصــفــهــان بــا              
عملکردهاي خـارج از قـانـون، اجـازه            
حضور زنان موزيسين روي سـن داده          

کـنـسـرت ارکسـتـر مـلـي            .  شـود    نمـي 
 دي بـا      ۲۳  و     ۲۲ اصفهان روزهـاي      

خوانندگي ساالر عقيلي درحـالـي در         
سالن کوثر اين شهر روي صحنه رفـت     
کـه هـمــچـون ســالـيـان گــذشـتـه اداره                

فرهنـگ و ارشـاد ايـن اسـتـان از                 کل
حضــور زنــان مــوزيســيــن روي ســن             

 .ممانعت به عمل آورد
 

 محروميت جوان بهايي              
 از ادامه تحصيل           

 در آستانه امتحانات پايان ترم                   
صدف وجداني شهـرونـد بـهـايـي،         

 در رشـتـه       ۹۶ دانشجوي ورودي سال    
مهنـدسـي مـعـمـاري دانشـگـاه رازي              
کرمانشاه بدليل اعتقادات ديـنـي در        
هنگـامـه امـتـحـانـات پـايـان تـرم از                  

 تحصيل محروم شد
 

 ايران در قعر جدول            
 برابري جنسيتي        

 و نرخ مشارکت سياسي زنان               
الملل معاونت امـور      مديرکل بين 

 ۱۴۰ زنان و خانواده با اشاره به رتبـه       
ايران در شاخص شکاف جنسيتـي در      

چـاد،  ”  کشـور گـفـت کـه           ۱۴۴ ميان  
سوريه ، پاکستان و يمن کشـورهـايـي        

تـري نسـبـت       هستند که در رتبه پايين    
 .به ايران قرار دارند

 
با فشار از         : فروغ سميع نيا       

پايين، قصد تصويب قانون منع                    
 خشونت خانوادگي را داريم                

کارزار منع خشونـت خـانـوادگـي         
 روز       و در آسـتــانـه        ۱۳۹۵ آذر مــاه     

جهاني مبارزه با خشونت عليه زنـان،        
توسط تعدادي از فعاالن حـقـوق زنـان        

اين کارزار بـا هـدف     .  آغاز به کار کرد 
حساسيت سازي جـامـعـه نسـبـت بـه              
مسئله خشونت خانوادگي عليه زنـان       
به راه افتاده اسـت و از طـريـق جـمـع                  

آوري روايت هاي زنان خشونت ديده و       
شاهدان خشـونـت خـانـوادگـي، و هـم              
چنين جمع آوري نظرات افراد، به ويژه       
زنان خشونت ديده براي پـيـش نـويـس         
ــانــونــي جــهــت مــنــع خشــونــت                   ق

عليه زنان، هـدف خـود را            خانوادگي

 .دنبال کرده است
ايـن کـارزار پـس از يـک سـال از                  
آغاز فعاليت، طي مراسمي در شـهـر         
رشت گزارش خود را درباره خشـونـت        
خانوادگي عليه زنان در ايران منتـشـر     

 .**کرده است

 
 اخبار و گزارشات هفتگي                      

 از وضعيت زنان              
  عزيزه لطف الهي           

روز چهارشنبه در برلين، همـه       
منتظر هسـتـيـم آنـجـال مـرکـل و                

 .دولت به سواالت ما پاسخ دهند
چه کساني امکان اعزام او بـه        
آلمان را فراهم کردند، چـه کسـانـي       
ــراي                 و کــدام مــوســســات او را ب
گرفتن ويزا کمک کردند، چـرا ايـن           
سفر مخفـيـانـه انـجـام شـد و چـرا                 
دولت آلمان و نهـادهـاي مـربـوطـه            
که در جريان سفر او بـودنـد عـلـيـه            
ايــن جــانــي و قــاتــل کــودکــان و               

 نـفـر     ٢٠٠٠ مسئول اعدام حداقل  
 نفر ، اقـامـه       ٩ و سنگسار حداقل  

و بـاالخـره چـرا بـا           .  دعوا نکردنـد  
وجود شکايـات از وي ، اجـازه و              
امکان فرار از آلمان برايـش فـراهـم       

 .شد
ــار               ــب ــي ت ــران ــنــده اي ــمــاي دو ن
پارلمان نـيـمـا مـواسـات از حـزب              
چپ و امـيـد نـوري پـور از حـزب                 

سبز و يک نماينده ديگر قرار اسـت      
امروز رسما و مـجـددا از مـرکـل              
ســـوال کـــنـــنـــد چـــرا در مـــورد               

 .شاهرودي چنين کرديد
پــارلــمــان آلــمــان امــروز قــرار         
اســت تــمــام جــوانــب مســئلــه را             
بررسي کند و پاسخ رسـمـي دولـت       

شــاهــرودي کــه بــراي       .  را بشــنــود  
اعدام کـودکـان مسـئـول هسـت ،             
بدليل مـعـالـجـه در آلـمـان بـود و                 

 .توانست از دست دادگاه بگريزد
در مــورد کــيــس شــاهــرودي         
هنوز سواالت زيادي مطرح اسـت        
در حاليـکـه او در يـک کـلـيـنـيـک                  
خصوصي در هانوفر بسـتـري بـود         
روز پنج شنبه هـفـتـه گـذشـتـه بـه                 
کمک پليس و نهادهاي محلـي در         
نيدرزاکسن تا فرودگاه هامـبـورگ       

 .بدرقه شد

  ژانويه  پارلمان آلمان،       ١٧ روز چهار شنبه   
 !فرار شاهرودي و نقش دولت آلمان را بررسي ميکند             

 مينا احدي 

 ۷  صفحه 
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 ۶ از صفحه  

هشــت روز اســت کــه حــرکــت              
انــقــالبــي تــوده اي در ايــران عــلــيــه               
حــکــومــت اســالمــي ادامــه دارد و            
همچنان گستـرده تـر و قـدرتـمـنـدتـر                

بيش از هفتاد شهر تـاکـنـون    .  ميشود
در سراسر ايران در اين حرکت شـرکـت      

صدهـا هـزار نـفـر در ايـن              . داشته اند 
حرکـت شـرکـت داشـتـه و نـهـادهـاي                 
مختلف حکومتي مورد يورش قـرار     

تصاوير خامنه اي و ديگـر  .  گرفته اند 
کاربدستان حکومت اسالمي پـايـيـن        

. کشــيــده شــده و ســوزانــده شــده انــد            
خودروهاي بسيج و سپاه پـاسـداران و        
نيروهاي مسلح و سرکوبگر حکومت  

تا کنون دهـهـا نـفـر       .  سوزانده شده اند 
از طرف نيروهاي سرکوب حـکـومـت       
اسالمي مورد اصـابـت گـلـوـلـه قـرار              
گرفته و جان خود را از دست داده انـد      

. و هــزاران نــفــر بــازداشــت شــده انــد             
مراکز نيروهاي مسلح حـکـومـت در          

 .مناطقي مورد حمله قرار گرفته اند
  

در ابتدا مردم علـيـه بـيـکـاري و              
فقر به مـيـدان آمـدنـد امـا بسـرعـت                 
شعارها و مـطـالـبـات مـردم از ايـن                 

مرگ " مرحله عبور کرد و شعارهاي،    
حـکـومـت اسـالمـي        " ،   " بر ديکتاتور 

و "  ، نـان، کـار، آزادي        " نـمـيـخـواهـيــم     
در   دهها شعار ديگر از سـوي مـردم          

راستاي بزير کشيدن حاکميت خونيـن      
 .و اعدام اسالمي سر داده شد

  
ويـژگـي ايــن تـظـاهــرات هـا ايــن              
اسـت کـه جــوانـان و زنــان در سـطــح                 
گسترده اي در اين حـرکـتـهـا شـرکـت              

پرت کردن حجاب اسالمي بـه    .  دارند
بخشي سمبليک از اين حرکت تبـديـل         

حکومت اسالمي بعـنـوان   .  شده است 
سر منشاء جنبش اسالم سيـاسـي در          
منطقـه، حـامـي تـمـامـي نـيـروهـاي                
اسالمي ضد بشري، ضـد زن و ضـد             
کارگر است و سر منشاء سـرکـوب و          
سيه روزي، جنگ و خـانـه خـرابـي نـه           
تنهـا بـراي مـردم ايـران بـلـکـه بـراي                    

بـزيـر   .  تمامـي مـردم مـنـطـقـه اسـت             

کشيدن حکومت اسـالمـي در ايـران            
يعني درهم شکـسـتـن قـلـعـه نـکـبـت               

قيام مـردم    .  اسالم سياسي در منطقه  
ايران، قيامي عليه دشمن تـوده هـاي        

تاثيرات انـقـالب     .  مردم منطقه است  
مردم ايران گسترده تر از جـغـرافـيـاي           

به همين خاطـر اسـت کـه        .  ايران است 
تمامي نيروهاي مرتجـع و اسـالمـي           
در منطقه، از حـزب اهللا گـرفـتـه تـا                  

مـجـلـس      مالکي، حزب الدعوه و از      
اعالي اسالمي و علي باپير گرفته تـا   
ــه                  ــن ــه اوردوغــان، اســد و ديــگــر ک
پـرســتــان، هــمــگـي صــدايشــان بــراي           
حمايت از حکـومـت اسـالمـي بـلـنـد              

امر و وظيفه طبقه کارگر، .  شده است 
مــردم زحــمــتــکــش و آزاديــخــواه در            
منطقه است که بطور جدي از انقالب       

 . مردم ايران حمايت کنند
  

حزب کمونـيـسـت کـارگـري چـپ            
عراق تمـامـي آزاديـخـواهـان، طـبـقـه              
کارگر و کمونيست ها در منـطـقـه را          
فرا مـيـخـوانـد کـه از انـقـالب مـردم                  
ايران بويژه طبقه کارگر و کـمـونـيـسـم          
کارگري براي به پيروزي رسانيدن ايـن      
انقالب تا دستيابي به تمامي اهـداف      

. رهـايــي بــخــش آن حــمــايــت کــنــنــد           
سـرنــگـونــي حــکـومــت اســالمـي در            
ــات               ــقــالب ــرپــا کــردن ان ايــران، افــق ب
کــارگــري و آزاديــخــواهــانــه را بــراي            
رسيدن بـه آزادي، بـرابـري و رفـاه در                

 .منطقه در دستور قرار خواهد داد
  

 سرنگون باد  
 ! حکومت اسالمي ايران   

 پيروز باد  
 ! مبارزه انقالبي مردم ايران   

زنده باد مبارزه  
 ! انترناسيوناليستي و سوسياليستي   

  
حزب کمونيست کارگري چپ 

 عراق 
   ۲۰۱۸ ژانويه  ۵ 

 انقالب مردم ايران،                 
 انقالب همه مردم منطقه است                       
 نيازمند حمايت طبقه کارگر                        

 ! و همه آزاديخواهان است                     

 

 نا امني محيط کار            
 دي ماه؛ کارگر ساختـمـانـي    ٢٦ 

در شـهـرک   "  عطااهللا کاتوراني"به نام  
کشاورز سنـنـدج در اثـر سـقـوط از                

 .محل کار خود جان باخت
 

 بازداشت ادريس شريفي              
 فعال کارگري         

ادريس شريفي فعال کـارگـري و         
عضو کـمـيـتـه مـعـيـشـت و کـار و                    
کـانـون فـرهـنــگـي رونــان ديـروز در               
محل کارش در شهر مريوان تـوسـط    

 .نيروهـاي امـنـيـتـي بـازداشـت شـد              
تاکنون خبري از محل نگهداري وي     

 .اطالع داده نشده است
 

جنازە سليمان خضري کولبر               
  !پيدا شد   

سليمان خضـري کـولـبـري کە از            
چند روز پيش در کوهـهـاي مـنـطـقە            
مرزي پيرانشهر بە کـردسـتـان عـراق           
نـــاپـــديـــد شـــدە بـــود، بـــه عـــلـــت               
سرمازدگي جانباختە بود، پيکر بـي       

 ايـن کـولـبـرچـهـل           .جانش پيـدا شـد     
سـالـه ومـتـاهــل وداراي سـه فـرزنــد               

 جانباختن سليمان خضـري     .ميباشد
را به خانواده و مردم شهر پيرانشـهـر       

 .تسليت ميگوييم
مرگ سـلـيـمـان خضـري اولـيـن              
مورد نيست، در چند سـال گـذشـتـه          
ده ها نفر از کولبران در اثر سرما يـا        
شليک مامورين انتظامي حکومـت      
اسالمي جـانشـان را از دسـت داده               

جانباختن کولبران دراثر سـرمـا     .  اند
و کشتار آنها جنايت علـيـه بشـريـت          
اســت، تــنــهــا بــا مــتــحــد شــدن و                
ــرش                ــدن و کســـتـ ــل شـ ــشـــکـ مـــتـ
اعــتــراضــات مــردم در شــهــرهــا                
ميتوانيم بـه ايـن جـنـايـات خـاتـمـه                 

 .دهيم
 

 کرمانشاه       
 تالش براي گرفتن مجوز براي                

  جمعيت دفاع از کودکان              
روزهاي اول ورود ما جـمـعـي از        
فعالين حقوق کـودک بـراي تسـهـيـل           
کار وفعاليت وامدادرساني مـان بـا          
نوشتن درخواستي به هالل احمر سـر        
پل ذهاب مراجعه کرديم و در صـدد        
تالش بوديم بـه فـعـالـيـت وکـارمـان              
وکمک کردن بـه مـردم اسـيـب ديـده               
وجه قانوني بـدهـيـم وبـهـانـه اي بـه                  
دست مسوالن حکومتي ندهيم مـن    
بهنام ابراهيم زاده وهمـکـارم سـعـيـد         

يوزي وفايـق رسـولـي وبـا هـمـراهـي               
تعدادي از دوستان وهمراهان بـومـي       
به هالل احمر سـرپـل ذهـاب رفـتـيـم               
ــان                   ــالــشــم ــمــام ت ــا وجــود ت امــا ب
متاسفانه موفق به دريـافـت مـجـوز          
نشديم اما ما کوتـاه نـيـامـديـم وبـه               
کـار وفـعـالـبـت وامـداد رسـانـي بــه                 
مردم اسيب ديده ادامه داديم اما بـا     
وجود فضاي امنبتي ومـيـلـيـتـاريـزه        
ــه                 ــان ــاســف ــر ســرپــل مــت ــودن شــه ب
نتونسـتـيـم در شـهـر بـمـانـيـم وکـار                   
وفعاليت وپيش ببريم مجبور شـديـم      
در روستاي کوييـک حسـن مسـتـقـر             

امروز باز ما با توجه به نيـاز  .  بشيم  
اساسي مردم به کمک وبـا تـوجـه بـه             
فصل سـرمـا و نـيـاز سـنـجـي هـاي                  
صورت گرفته وتماس مردم منطـقـه      
با ما طي روزهاي اينده به مـنـطـقـه             

حـمـايـت    . اعزام هسـتـيـم        . زلزله زده   
وکمکهاي خود را از ما دريغ نکنيد       
مردم کرمانشاه به حمايت هاي مـن        

 . وتو نياز دارند
ايـنـکـه ضـمـن           اما نـکـتـه مـهـم        

ــي از دوســتــان                  ــدر دان تشــکــر وق
وهمراهـان اقـايـان شـاهـو حسـيـنـي                
ومهتاب محمدي وشهره مـخـتـاري        

 وخانواده حاج کريم بايد گفت 
جمعيت دفاع از کودکان دوبـاره     
مجـوز خـودرا بـا تـالش بـي وقـفـه                  

 فعاالن کودک بدست آورد
بهنام ابراهيم زاده فـعـال حـقـوق          

 کودک
 *** 

 

 نسان نودينيان           

 : نگاه هفته
 

مجموعه اخبار و گزارشات                       
 هفته از شهرهاي کردستان                      

 دســامـبــر وارد      ٢١ شـاهــرودي    
آلمـان شـد از او بـعـنـوان جـانشـيـن                   
احتمالي خـامـنـه اي سـخـن گـفـتـه                 

ويزا را از سفارت آلمـان در     .  ميشود
تهران گرفته اند ايـنـرا وزارت امـور            

بـعـد از     .  خارجه آلمان تـائـيـد کـرد            
افشــا شــدن حضــور او در هــانــوفــر             

 اعتراضات شروع شد
ايرانيان در مقابل بـيـمـارسـتـان         

تجمع کرده و اعتراض کردند فولکـر     
بک از او بـه اتـهـام جـنـايـت عـلـيـه                      

بـر اسـاس     .  بشريت شـکـايـت کـرد           
پاراگراف هفت قانون بـيـن الـمـلـلـي             
ڤنايت عـلـيـه مـردم،اگـر بـه بـخـش                 
هايي از مردم سيستمـاتـيـک اعـمـال         
خشونت شود، اين به معني جنـايـت     

: " بک ميـگـويـد   .  عليه بشريت است  
رفتار اين فرد با کردها، بهايي هـا ،        
زنان و همجنسگرايان را ميتوان يـک    

نوع سرکوب سيستماتيـک ديـد ، و           
اگر دادگاه در آلمان اينرا نبيـنـد ايـن          
پاراگراف قانونـي ارزش خـود را از             

 ". دست ميدهد
ــن               ــي ــه ب ــاصــل شــاهــرودي در ف

ــا       ١٩٩٩  ــوه        ٢٠٠٩  ت ــيــس ق  رئ
ــوده و مســئــول اعــدام               قضــايــيــه ب

 نفر است چرا که همه احکـام  ٢٠٠٠ 
اعدام را او بايد امضـا مـيـکـرد تـا                

او مسئول اعدام فعاليـن  .  اجرا شوند 
سياسي و زنان مورد تعرض جنـسـي    
و همجنسـگـرايـان و مـعـتـاديـن بـه                 

از . مواد مخـدر و کـودکـان هسـت              
 سـالـه و يـا          ١٦ جمله عاطفه سهاله   

 ٤ اعــدامــمــاکــوان مــولــودي در                
ــر       ــبـ ــامـ ــام          ٢٠٠٧ دسـ ــهـ ــه اتـ  بـ

همجنسگرايي معترضين ميگويند   
دادستان يـک هـفـتـه وقـت داشـت و                
ــرده و                ــجلـــه کـ ــوانســـت عـ ــتـ مـــيـ

 . ميتوانست دستور بازداشت بدهد 
ــه شــاهــرودي               ــي ــن عــل ــپــي ــم ک
همچنين نقش يک دکتـر سـرشـنـاس           

دکـتـر   .  را نيز زير ذره بـيـن گـذاشـت           
سميعي يـکـي از بـهـتـريـن جـراحـان                
مغز در سطح بين المللـي کـه گـفـت          
از شاهـرودي خـبـر نـداشـتـه و او را                  
نمي شـنـاخـتـه در حـالـيـکـه روابـط                 
نزديک او با حـکـومـت اسـالمـي در            

سـمـيـعـي     .  آلمان شناخـتـه شـده بـود         
جزو سازندگان پل روابط بين ايران و    

 هـمـراه     ٢٠١٥ آلمان بوده و در سال       
با زيگمار گابريل وزيـر اقـتـصـاد بـه           

 .تهران سفر کرد و جزو هييت او بود
کمپين دستگيـري و مـحـاکـمـه           
شاهرودي يکبار ديگر به همـه شـمـا         
قول ميدهد که پرونده شـاهـرودي را        
در آلمان پيـگـيـري کـرده و از هـمـه                  
امکانات استفاده خواهد کـرد او را          

 .پاي ميز محاکمه بکشاند
 ٢٠١٨  ژانويه ١٧ 

 ...  ژانويه    ١٧ روز چهار شنبه   
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 ! سرنگون باد جمھوری اسالمی، زنده باد جمھوری سوسياليستی

 مـاه    ١١ روز گذشته پنج شـنـبـه         
ژانويه ، شاهرودي را در معـيـت و بـا         
همکاري دولت آلمان بـه ايـران فـراري           

کمپين دستگيري و محـاکـمـه     .  دادند
شاهرودي ، که از ابـتـدا بـا شـکـايـت                
فولکر بک و سـپـس فـراخـوان مـا بـه                 
ايرانيان براي اعالم شکايت بـا قـدرت      
پيش رفت، به يک واقعه سياسي مهـم     
در ايران و در آلمان و در دنيـا تـبـديـل          

 . شد
ــعــد از                 ــيــم کــه ب مــا خــوشــحــال
گسترش اين کمپين تعداد زيـادي بـه           
اين کمپـيـن پـيـوسـتـنـد، مـخـالـفـيـن                  
جمهوري اسالمي و بـويـژه قـربـانـيـان             
اين حکومت جـنـايـتـکـار کـه عـلـيـه                 

 . شاهرودي اعالم جرم کردند
از طـريــق مــا شـکــايـات تـعــداد              
زيادي از خانـواده هـا بـراي دادسـتـان             
کل ارسال ميشود و امـيـدواريـم ايـن             

 . موج شکايات ادامه پيدا کند
با فرار شاهرودي اما اين کمپـيـن         

دادسـتـان کـل اعـالم         .  پايان نمي يابد  
کرده که پروسه رسيدگي به شـکـايـات      

و در   .  طــبــعــا ادامــه خــواهــد يــافــت        
صورت محکوم شـدن شـاهـرودي در           
دادگاهي در آلـمـان، حـکـم بـازداشـت            

 . بين المللي او صادر خواهد شد
ما اين کمپين را ادامـه خـواهـيـم         
داد بـــراي اعـــالم مـــحـــکـــومـــيـــت            
شاهرودي و هـمـچـنـيـن افشـا کـردن                 
جنايـات و فـجـايـعـي کـه حـکـومـت                  

 ســــال     ٣٩ اســـالمــــي در طــــول              
ديکتاتوري اسالمي و هـمـچـنـيـن در          
دوره ريــاســت شــاهــرودي در قــوه                 
قضاييه اين حکومت مـرتـکـب شـده           

 . است
کــمــپــيــن پــيــگــرد و مــحــاکــمــه           
شاهـرودي در ايـران بـه يـک جـنـبـش                  

انقالبي و سرنگوني طلبانه وصل شـد      
که توجه دنـيـا را بـخـود جـلـب کـرده                 

صدها نامه و پيام همبستـگـي   .  است
از ايران مـا دريـافـت کـرده ايـم و در                   
مــديــاي اجــتــمــاعــي در ايــران و در              
تلگرام ، دست انداختـن شـاهـرودي و          
سميعي و همچنـيـن ابـرازحـمـايـت از              

 . کمپين، بسيار گسترده است
مردم ايران در قامت اين کمـپـيـن       
اجراي عملي يکي از خواستهاي خـود    
را ديدند، پوزه حکومـتـيـهـا بـه خـاک             
ماليده ميشود و در دنـيـا هـم جـايـي           
براي فرار و قـائـم شـدن ايـن جـانـيـان                   

مردم با هلهله و هورا نوشتند .  نيست
و گفتـنـد کـه صـحـنـه فـرار زبـونـانـه                     

 . شاهرودي دل همه ما را شاد کرد
جنبش عظيم و بنـيـانـکـن مـردم            
ايران براي پايان دادن به عمر نـنـگـيـن           
حکومت اسالمي يک جـنـبـه بسـيـار            

مــادران و    .  قــوي دادخــواهــانــه دارد      
پدراني که که فـرزنـدان عـزيـزشـان در             
زندانهاي ايـن حـکـومـت سـبـعـانـه و                 
وحشيانه به قـتـل رسـيـدنـد، خـانـواده             
هايـي کـه حـتـي اجـازه نـيـافـتـنـد بـا                      
صداي بلند گريه کنند، والـديـنـي کـه            
حتي نميدانند پيکر دلبنـدشـان کـجـا          
است و همسران و خواهران و برادرانـي   
که اعدام عزيز خود را در خـيـابـانـهـا              
ــي کــه در                 ــدان ــد، فــرزن ــودن شــاهــد ب
خــردســالــي پــدر و مــادرشــان اعــدام           
شدند، همه و هـمـه خـواهـان عـدالـت               

جنبش دادخـواهـي در ايـران        .  هستند
سابقه و دستاوردهايي داشته اسـت و       
اين دستـاورد يـعـنـي مـجـبـور کـردن                
يکي از مقامات حکومـت اسـالمـي         
ــه ايــن                   بــه فــرار مــفــتــضــحــانــه را ب

 . دستاوردها اضافه کنيد
مــا از طــرف شــهــال جــاهــدهــا،            

فاطمه حقيقت پژوه ها، دالرا دارابـي         
ها، فرزاد کمانگرها و شـيـريـن عـلـم              
هولي ها، احسان فتاحيان ها و هـمـه          

 ٦٧ اعدام شدگان دهه شصت و سـال          
و در همه سالهاي حکومـت نـنـگـيـن             
اسالمي ، ما از طرف مريم ايوبي هـا     
و همه سنگسار شدگان اين حکـومـت    
، اعالم جـرم مـيـکـنـيـم در مـحـضـر                  
مردم دنيا، در محضر جـامـعـه بـيـن              
الملـلـي و خـواهـان مـحـکـومـيـت و                  
مجازات مقامات حکومت اسالمـي    

ما از طرف ميلـيـونـهـا نـفـر          . هستيم
کارگر و معلم و دانشجو و ميليونـهـا       
زن آزاده در ايران اعالم جرم ميـکـنـيـم       
عليه يک حکومت ضد انسان و ضـد          

 . زن
در کنفرانس مطبوعـاتـي مـا در         
روز چهارشنبه در برلين مادر ريحـانـه    
جباري اعالم جرم کرد و همـه مـدارک        
و نــامــه هــا و اســنــاد را طــبــعــا بــه                 
دادستان کل ارائه خواهيم کرد، بـرادر     
احسـان فـتــاحـيـان و بـرادر دو جــوان                
اعدام شده در سال شصت و همچنـيـن      
جــوانــي کــه در تــظــاهــراتــهــاي ســال            

 دستگير و شـکـنـجـه شـده و            ١٣٨٨ 
مورد تجاوز جـنـسـي قـرار گـرفـتـه ،                

اکنون با اعالم علنـي  .  اعالم جرم کرد 
شماره پرونده همه ميتوانند شـکـايـت        

 . کنند
مـهــر آيــت اهللا قـاتــل، آيــت اهللا              
قاتل کودکان و کسي که دسـتـهـايـش        
خونين است در رسانه هاي آلمانـي بـه      
پيشاني شاهرودي زده شـد و اکـنـون             
در آلمان اگر از هر فرد عادي بپرسـيـد      
در کنار اسـامـي سـکـيـنـه مـحـمـدي                
آشتياني و ريحانه جبـاري، کـه مـردم           
با عشـق و عـالقـه اسـامـي آنـهـا را                    
مـيــدانـنــد و زنــدگـي ايــنـهــا را مــي                
شناسند، اسم شاهرودي را هم بعنـوان     
چهره کريه حکومت اسالمي و جـالد         

ايـن دسـتـاورد      .  خونريز مي شناسـنـد    
 . مبارزه همه ما است

جنبش عـدالـت خـواهـانـه مـردم             
ايران با قـدرت و صـالبـت بـه پـيـش                   
مـيـرود و مـا بـراي سـرنـگـونـي ايــن                   
حکومت و سازمان دادن يک زنـدگـي          
عــاري از خشــونــت و اســتــثــمــار و                
نابرابري و يـک زنـدگـي بـهـتـر آمـاده                  

 . هستيم

نام مبارزه با حکومـت اسـالمـي         
ايران ، مـبـارزه بـا تشـبـثـات اصـالح               
طـلـبـان و مـبـارزه بـا تـوهـم اصــالح                   
حکومـت فـاشـيـسـت اسـالمـي، نـام               
مبارزه براي دادن چهره به قربانـيـان و           
نـام مــبـارزه بــراي دادخـواهــي مــردم            
ايران، با کساني عجين شده اسـت کـه      
سالهاي سـال اسـت مـي جـنـگـنـد و                  
پيش ميروند و خـاکـريـزهـا را کـنـار                

در ايـران مـردم گـفـتـنـد و               .  ميـزنـنـد   
نوشتند بي آبرو کـردن و فـراري دادن            
شاهرودي چهره کـريـه قـوه قضـايـيـه،             
کار ايرانيان معترض و کـار بـرلـيـنـي           

 . ها بود
اجازه دهيد از سـوي هـمـه شـمـا               
کســانــي کــه در ايــن حــرکــت بــزرگ              
فعاالنه و با تمام قوا سهيـم و شـريـک            
شديد، شما کـه مـيـتـيـنـگ سـازمـان              
داديد شما که نـوشـتـيـد و مصـاحـبـه             
کرديد همه شما فعالين اين کمپيـن و          
از سوي برليني ها و همـه کسـانـيـکـه          

اين جنبش بي آبرو کردن شاهـرودي و      
, اعالم جرم عليه او را پـيـش بـودنـد               

خسته نباشيد بگويم و از طـرف هـمـه       
شـمـا بـه جـوانـان، زنــان، کـارگـران و                  
معلميـن، دانشـجـويـان وهـمـه مـردم              
آزاده ايران درود بفرستم و بـگـويـم مـا        
هــمــه بــاهــم پــيــش مــيــرويــم و ايــن                

 . حکومت را سرنگون ميکنيم
 

 زنده باد  
 جنبش انقالبي مردم ايران    

 زنده باد  
 جنبش دادخواهي مردم ايران     

 ٢٠١٨  ژانويه ١٢ 
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