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!کارگران جهان متحد شويد  

 

اطالعيه شماره يک هيئت برگزاری کنفرانس موسس حزب سياسی جديد  -
 در ايران

 !کنفراس موسس حزب سياسی جديد برگزار می شود

 ملزومات و ضرورت سرنگونی  جمهوری اسالمی -

 !ما برای يک جامعه آزاد، برابر، مرفه و سوسياليستی مبارزه  می کنيم
 

 !حکومت اسالمی و دين با آزادی زن خوانايی ندارد -

 
 !نه به سيرک انتخابات ، نه به اوباش اسالمی ، نه به رای سلبی  -

 

فعالين سياسی کمونيست و کارگری برای       فراخوان مشترک :ادامه ليست -
 !تشکيل حزب کمونيستی و انقالبی در ايران

!پيام ابراهيم باتمانی در رابطه با انتصاب رياست جمهوری -  

نبوده و نخواهد    "سکوئی برای خيزش انقالبی"نمايش انتخاباتی رژيم  -
 ! بود

 )باز هم  در باره مواضع غير کارگری و غير کمونيستی حککا (

 

 !رحمت فاتحی به رفيق شمی حکيمیپاسخ رفيق  -

قرار است جمهوری اسالمی در روز . 
ارديبهشت يعنی کمتر از يک هفته  ٢٩

ه نام ديگر کارنوال و مضحکه ايی ب
انتصاب رياست جمهوری را برگزار کنند 

نفر از قاتلين و جنايتکارانی  ٦و از بين 
که قبال صالحيت خود را از جانيان 
ديگری از جمله خامنه ای و شورای 
نگهبان گرفته اند از صندوقهای رای 

در جامعه ايی که در آن .  بيرون بياورند
آزادی انتخاب که يکی از ابتدايی ترين 
شروط هر انتخاباتی است، وجود ندارد به 
کار گرفتن کلمه انتخابات نه تنها نادرست 
بلکه ابهام پراکنی و دروغی نفرت انگيز 

اين جانيان و دلقکهای اسالمی نه .  است
تنها صالحيت قرار گرفتن در اين پست 
را ندارند بلکه می بايست آنها را در يک 
دادگاه صالحه بين المللی به جرم جنايت و 
نسل کشی محاکمه و مجازات کرد تا بقيه 

 . عمرشان را در زندان سپری می کردند
جمهوری اسالمی در سه چهار دهه ی 
اخير با راه انداختن مضحکه هايی بنام 

رياست جمهوری و مجلس در "  انتخابات"
به بازی گرفتن مردم، جامعه و حتی 

آنها ياد .  اپوزيسيون تبحر پيدا کرده است
گرفته اند با شيادی، دروغ و به گرو 
گرفتن نان و شغل و کار آحاد آن جامعه 
عالوه بر دار و دسته های مزدور خود، 
بخشی از مردم متوهم را به شرکت دراين 

 . کارنوالها بکشانند
مردم در انتصاب های جمهوری اسالمی 
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!آزادی، برابری، حکومت کارگری
 

 انتصاب رياست جمهوری اسالمی ميدانيست برای تصفيه

!حسابهای سران رژيم   
نيست اين نوع شوهای 
مشمئز کننده، منشا هيچ 
نوع تغييری به نفع مردم 
ايران و بخصوص طبقه 

بلکه هدف از .  کارگر باشد
ا از يک . اين شوها برای ج

طرف تسويه حساب سران 
رژيم و بقيه نمايندگان 
سرمايه داری در حکومت، 
تغيير در آرايش نمايندگان 
حکومت و تقسيم قدرت در 
بين همان جنايتکاران سابق 

از طرف .  و جديد است
ديگر با شيادی، دروغ و 
تهديد و ارعاب و با به گرو 
گرفتن نان و  شغل انسانها، 
تالش ميکنند که با کشاندن 
مردم به پای صندوق رای 
برای يک دوره ديگر و 
ادامه حکومتشان عمر 
بخرند و با اين کار 
مشروعيت خود را برای 
تداوم سرکوب، اعدام، 
شکنجه و تحميل فقر و 
بيکاری را از صندوقها 
بيرون بکشند و در بازار 
دمکراسی جهانی آن را به 
افکار عمومی جهان 

 . بفروشند
اگر به تبليغات انتخاباتی 
اين جانيان نگاهی بياندازيد 
به روشنی اهدافی را که 
دنبال ميکنند، ميشود 

در کشورهای .  مشاهده کرد
غربی در پروسه انتخابات، 
احزابی که خود را برای 
انتخاب شدن کانديد ميکنند 
به دروغ هم باشد، برای 
کسب آرا مردم، تبليغاتشان 
حول کاهش ساعت کار، 
بيمه بيکاری، باال بردن 
استاندارد زندگی، کار يابی، 
مسکن و هزار و يک مسئله 
ديگر که مستقيما به زندگی 
روزانه مردم ربط دارد، 

هر چند در بيشتر .  ميباشد
موارد اين سياستمداران 

روز بعد از "  دمکراسی خواه"
انتخابشان زير همه قول و 
قرارهايشان ميزنند و اين فلسفه 
سيستم سرمايه داری است که به 

اگر به .  دورغ و ريا متکی است
تبليغات انتخاباتی اين جانيان 
نگاهی بياندازيد متوجه ميشويد 
که آنها اهداف ديگری را دنبال 

يغات اين .  ميکنند هدف تب
جانيان هم چنان که گفتم تصفيه 
حساب با همديگر، سهم خواهی 
بيشتر و حفظ نظام و اساسا 

. پرداختن به مسائل امنيتی است
اين قاتالن اگر به دروغ هم 

باشد کسی از هيچ کدامشان  
نمی شنود که بگويد، زندانيان 
سياسی را آزاد ميکنيم، برابری 
زن و مرد را تامين ميکنيم، 
اعدام و شکنجه را لغو می 
کنيم، عامالن اختالس و دزدی 
و جنايت را محاکمه و پولهايی 
را که دزديده اند را به مردم باز 
می گردانيم، امنيت شغلی را 
باال می بريم، بيکاری را ريشه 
کن می کنيم، بيمه بيکاری را 
برای همه آحاد جامعه تامين می 
کنيم، حق تشکل و سازمان و 
آزادی بی قيد و بند سياسی در 
جامعه را تضمين می کنيم و 
قاتالن و هيئت های مرگ را 
محاکمه می کنيم و آنها را به 
دادگاه می کشانيم وهزاران 
موضوع ديگری که به 
سرنوشت مردم آن جامعه 
مربوط می شود و اين جانيان با 
زور از مردم گرفته اند، هچ 

 . کدام از وعده ها را نمی شنويد
مناظره تلويزيونی اين 
جنايتکاران پر از دروغ، ريا و 
پشت پا گرفتن از همديگر است 
و مملو از آمارهای غلط که اين 
احمق ها حتی بخود زحمت نمی 
دهند بروند کمی مطالعه کنند و 

دارند حماقتی را که سالهای 
سال در زير عمامه شان با خود 
حمل می کنند به نمايش می 

روحانی شياد و فريب .  گذارند
کار برای از صحنه بدر کردن 
رقبای خود شکر می شکند و 
می فرمايد اينها همانهايی هستند 
که قرار بود پياده روها را هم 
جنسيتی کنند و پياده رو زن و 
مرد در خيابان را جدا کنند و يا 
می فرمايد که اينها همانهايی 
هستند که فقط دنبال اعدام و 
کشتن مردم هستند و خطاب به 

که قصد :   قاليباف می گويد
لوله کردن دانشجويان در دو "

 .را داشته است" ساعت
روحانی همانند بقيه کانديداهای 
انتصابی، حافظه مردم را دست 
کم می گيرد و فکر می کند 
مردم فراموش کرده اند که او 
به عنوان يکی از دست 
پروردگان خمينی جنايتکار در 
تمام اين سالها عضو ارشد 

. شورای امنيت بوده است
روحانی همان فردی است که  
پافشاری کرد و افتخار اين را 
داشته است که مخالفين سياسی 
را  در نماز جمعه در مال عام 

ايشان يکی از پايه .  اعدام نمايند
گذاران جمهوری جنايت و 
کشتار اسالمی است که همراه 
با بقيه همپالگی هايش در چهار 
دهه اخير بانی و عامل اصلی 
اعدام، کشتارهای دسته جمعی، 
فقر، فساد و تباهی در آن جامعه 

نه جنابان خودتانيد، .  بوده است
اين دروغها را کسی از شما 

دو ساعت به مردم .  نمی خرد
اجازه دهيد و شمشير هايتان را 
غالف کنيد، بعد می فهميد که 
اين مردم ستم ديده چه باليی 
سرتان خواهند آورد و تکليف 
شماها و انتصاباتتان را روشن 

بی دليل نيست که  .  می کنند
بحث اصلی شماها هم در اين 

  

مضحکه ها بيشتر امنيتی و 
متکی به مرعوب کردن 

اگر مردم قدرت .  مردم است
انتخاب را پيدا کنند، اولين 
کارشان کنار گذاشتن و 
سرنگونی شماها و کل 
سيستمتان است چون پيش 
شرط رسيدن مردم به آزادی 
انتخاب و سعادت از اين راه 

 . می گذرد
جمهوری اسالم برای داغ 
کردن انتصاباتشان، تمامی 
ترفندها و ابزارهای تحميق و 
سرکوبش را بکار می گيرد 
تا مردم را به پای صندقها 

در اين ميان بخش .  بکشاند
زيادی از اپوزيسيون راست 
و چپ هم آگاهانه يا نا 
آگاهانه در گرد و خاک و 

ا به پا می کند .جنجالی که ج
برای انتصاب و به پای 
صندوق آوردن مردم بی 
تاثير نيستند و در واقع آنها 

در .  را به بازی می گيرد
فاصله ايی که کمپين اين 
مضحکه از طرف رژيم 
اعالم می شود، اپوزيسيون 
هم پا به پای رژيم تحت 
عنوان مشروط شرکت 

يا  کردن، تحريم، نه گفتن و
اين مضحکه را "  تحت عنون 

سکوئی يک خيزش "به 
به فرصتی برای  انقالبی يا

قدرتمند کردن جبنش 
به بخشی از به  "سرنگونی

بازی گرفتن و بازار گرمی 
از طرف رژيم تبديل می 

 . شوند
نبايد از احزاب راست و 
اپوزسيون درون رژيم از 
جمله حزب توده، اکثريت، 
اصالح طلبان و غيره گله 

زيرا آنها مشکلی با .  مند بود
ا اسالمی .اين سيستم و ج



عاملين  کشتار 
کارگران معدنچی 
زمستان يورت 

گلستان بايد فورا 
 !محاکمه شوند
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!مرگ بر جمهوری اسالمی  

توازن قوا بيشترين بهره 
هم چنين .  برداری را بکند

ضروری است که از اختالفات 
سران حکومت و جناحهای 
مختلف سرمايه داری استفاده 

هم چنانکه لنين و حزب .  کرد
بلشويک در جريان جنگ اول 
جهانی و انقالب اکتبر بارها از 
اختالفات دولتهای سرمايه داری 
و طبقه سرمايه دار در شوروی 
برای تقويت انقالب استفاده 
کردند و اين امر نقش مهمی در 

ولی .  پيروزی انقالب داشت
برای اين که بتوانيد از چنين 
موقعيتهای که پيش ميايد استفاده 
کنيد الزم است که ملزومات آن 

در غير اين  ,را داشته باشيد
صورت حزب و مردم را به 
گوشت دم توپ سرمايه داری 
تبديل می کنيد و شما حامی 
جنبشی می شويد که نفعش به 
جيب ارتجاع و طبقه سرمايه 

هم چنانکه حزب .  دار می رود
 ٨٨کمونيست کارگری در سال 

و در جريان جنبش سبز از 
همان ابتدا تحت عنوان اين که 

موسوی کشتی نمی "با 
(گيريم البته بعدا هم بقيه " 

احزاب چپ در داخل و خارج 
) مدافعين اين  جنبش شدند

حامی جنبش سبز شدند و 
ضربات زيادی را به جنبش 
کمونيستی زدند، در عوض 
رژيم بيشترين بهره برداری را 
از جنبش سبز کرد، جامعه را 
مرعوب، جنبش کارگری و بقيه 
جنبشهای ديگر را عقب راند و 
يک دهه ی ديگر برای خود 

 . عمر خريد
در شرايطی که حزب 
کمونيستی دهها کميته 
کمونيستی، هزاران حوزه و 
محافل کمونيستی همراه با دهها 
رهبر صاحب نفوذ جنبشهای 
کارگری، زنان و جوانان در 
جامعه را با خود همراه داشته 

در صورتی که سياست .  باشد
آن حزب از طرف بخشی ولو 
محدود در جامعه پذيرفته شده 
باشد، قطعا بايد به نفع تقويت 

جنبش آزاديخواهی و جنبش 
سرنگونی از  شکافها و 
اختالف جناحهای حکومتی 
بهره بگيرد و به پروسه زودتر 

و کم دردسرتر سرنگونی  
در غير اين صورت  .  کمک کند

اگر حزب از اين موقعيت 
برخوردار نباشد و مردم را 
تشويق کند که از اختالفات 
جناحی استفاده کنند به عنوان 
سکويی برای سرنگونی رژيم 
نه تنها با مردم رو راست نيست 
بلکه هم چنان که در باال اشاره 
کردم آنها را به دم توپ رژيم 

 . تبديل می کند
متاسفانه در حال حاضر شاهد 
حزب چپی نيستيم که دارای آن 
موقعيتی باشد که  در باال به آن 

هر حزبی بهره .  اشاره کردم
گرفتن از اختالفات سران و 
جناحهای حکومت بخشی از 
پالتفرمش برای سرنگونی 
جمهوری اسالمی باشد، نه تنها 
به گرم کردن مضحکه ی اين 
انتصابات کمک کرده بلکه دارد 
به مردم دروغ می گويد و بايد 

در صورتی حزب .  افشا شود
فاقد ان شرايطی که در باال به 
اشاره ش نباشد، اگر اختالفات 
جناحهای رژيم به تظاهرات و 
صف آرايی نيروهای اين 
جناحها در مقابل هم منجر شود 
حزب مسئول وظيفه اش اين 
است که مردم را تشويق کند که 
در اين تظاهرتها و شورشهای 
خيابانی شرکت نکنند و خود را 
قربانی منافع جناحهای 
سرکوبگر جمهوری اسالمی 

 .نکند
ارکت در  ورت مش ر ص در ه
ن  گرم کردن و بحث پيرامون اي
ه  ک ح رف و مض زخ وی م ش
رای  ان  ب انتصاب يکی از جاني
ه  ی ب وری اسالم ه رياست جم
ادرست است و  هر بهانه ای  ن
ا  بايد از آن پرهيز کرد و هرج
د  اي م ب ي ت درت آن را داش ق
ا خراب  صندوقها را بر سر آنه

 . کنيم

انتصاب رياست جمهوری 
اسالمی ميدانيست برای 

!تصفيه حسابهای سران رژيم  

ندارند و فقط خواهان آن 
هستند که از اين خان يغما 

در .  چيزی هم به آنها برسد
نتيجه گله و اعتراض آنها در 
همان چهار چوب گله 
روحانی و موسوی است و 
ربطی به منافع کارگر و 

مشکل .  مردم زحمتکش ندارد
اصلی احزاب چپی هستند که 
خود را سرنگونی طلب و 
خواهان برقراری جامعه 

. سوسياليستی معرفی می کنند
متاسفانه اين احزاب هم 
درهمان خيمه شب بازی که 
چهار چوب قواعد آن را 
جمهوری اسالمی تعيين 

استدالل .  ميکند  بازی ميکنند
آنها اين است که در مدت 
زمان انتخابات فضای سياسی 
و بازی فراهم می شود که 
بايد به نفع سرنگونی از آن 
استفاده کرد و در اين رابطه 
آدرسی که به ما می دهند 
نگرانی خامنه ای و سران 
رژيم است که مرتب به 
نيروهای امنيتی تذکر می 
دهند که مواظب اوضاع 
باشند و يا جنش سبز سال 

را به ما ياداوری می  ٨٨
ا بعضا برای اين که . ج. کنند

بتواند مردم  را هر چه بيشتر 
به پای صندوق انتصابات 
بکشاند آگاهانه کانديداهايی را 
حذف و يا وارد می کند که 
بحث برانگيزند تا از اين 
طريق برنامه و پالن خود را 

يا موضوعاتی را .  پيش ببرد
مطرح ميکنند که مسئله مردم 

 . هستند
در اين شکی نيست طبقه 
کارگر و حزب کمونيست ان 
می تواند و الزم است که از 
شکافهای منطقه ای و 
اختالفاتی که بين دولتها و 
سران آنها بوجود ميايد به نفع 
تقويت جنبش خود و تغيير 

دقيقه ظهر،  12:05ساعت 
 13چهارشنبه مورخ 

ارديبهشت در معدن زغال 
سنگ آزادشهر انفجاری 
شديدی رخ داد و باعث 
تخريب بخشی از اين معدن 
شد که متاسفانه تعدادی از 
کارگران مشغول به کار در 
آن مجروح و تعداد زيادی در 

معدن محبوس شده تونل های 
ارديبهشت، ١٤اند و تا کنون، 

کارگر اين  43جانباختن 
 .معدن تائيد شده است

 
کارگران "  جرم"و"  اشتباه"

آق "شالق خورده در معدن 
برای گرفتن حکم "دره 

تازيانه شالق بر پشت خود به 
همان اندازه بود که امروز 
کارگران جان باخته در معدن 

هم  گلستان با جانباختن دهها 
آن "مرتکب "طبقه ی خود

ننگ و نفرت به  !شده اند
وزير کار، دولت و مسئول 
استانداری در گلستان  که هر 
کدام بی شرمانه به شکلی 
مستيقيم يا غير مستقيم  بار 
مسئوليت اين جنايت بزرگ 
را به گردن خود كارگران 

 .می اندازند
 

جنايتکاران حکومت اسالمی 
بر سر بدن لت و پار شده 
کارگران نيز دارند در 
مضحکه انتخاباتی شان 
معامله و فريب کاری ميکنند 
و هر کدام با صدور بيانيه 

می شوند، "  دلسوز کارگر"
در حاليکه همين کارگران با 
ابراز نفرت عميق خود از 
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! بر قرار باد جمهوری سوسياليستی  

اينها و با هو کردن رئيس 
جمهور در حين بازديد در 
معدن نشان دادند که نه تنها 
اينها را دلسوز خود نمی دانند 
بلکه انها را عاملين اصلی 

 . مرگ رفقای خود ميدانند
 

سوسياليسم امروز ضمن اينکه 
خواهان محاکمه فوری 
کارفرما و دست اندار کاران 
اين فاجعه بزرگ و هولناک و 
پرداخت غرامت به بازمندگان 
انهاست، عميقا خود را در غم 
از دست دادن اين عزيزان 
شريک و به خانواده و بستگان 
جانباختگان ، به طبقه کارگر 
ايران و مردم آزاديخواه 

 .تسليت ميگوئيم
 

 !مرگ بر جمهوری اسالمی
 !زنده باد سوسياليسم

ملزومات و 
ضرورت 
سرنگونی 
جمهوری 

 اسالمی
ما برای يک جامعه آزاد، برابر، 
مرفه و سوسياليستی مبارزه  

 !می کنيم

عاملين  کشتار 
کارگران معدنچی 

زمستان يورت گلستان 
بايد فورا محاکمه 

 !شوند

اطالعيه شماره يک 
هيئت برگزاری 

کنفرانس موسس حزب 
 سياسی جديد در ايران

کنفراس موسس حزب 
سياسی جديد برگزار 

 !می شود

اطالع  می رسانيم که  به   
تدارکات  ملزومات  سياسی و 
اجرائی برگزاری کنفرانس 
موسس حزب  سوسياليستی 
جديد  از اين تاريخ شروع  

در اين کنفرانس .  خواهد شده
برابر با   ٢٠١٧ماه آگوست 

بر گزار خواهد  ١٣٩٦مرداد 
کنفرانس موسس حزب .  شد

. دو روزه  و غير علنی است 

در اطالعيه های بعدی در باره 
شکل برگزاری کنفرانس  
موسس حزب و ديگر اقدامات 
اطالعات بيشتری در اختيار 

 .عموم قرار خواهد گرفت
هيئت هماهنگ کننده تدارک 
کنفرانس موسس حزب از همه 
کارگران و فعالين کارگری ، 
مبارزين راه آزادی، و فعالين و 
دوستداران حزب در ايران 
ميخواهد که ازراههای مناسب 
در تدارک سياسی وتاسيس 
چنين حزبی نقش مستقيم و موثر 

ما متعهد می شويم .  ايفا نمايند
که  کليه  نظرات و اسناد 
پيشنهادی و تالشهای شما را از 
کانال درست و قانونی در 
پروسه تاسسيس حزب دخيل 
داده و  به سر آنجام خواهيم 

 .رساند
عالو بر تماس مستقيم با هيئت 
هماهنگ کننده برگزاری 
کنفرانس، از اين تاريخ تا زمان 
برگزاری کنفرانس بخشی از 
کار نشريه  سوسياليسم امروز 

سوسياليسم "و همچنين سايت "
که به زودی راه "(  امروز

به تدارک سياسی )  خواهد افتاد
کنفرانس موسس حزب 

هر دو .  اختصاص خواهيم داد
ابزارهای مناسبی هستند  در 
جهت منعکس کردن نظرات  
سياسی متفاوت، و طرح 
سياستها و را حل های مناسب 
به منظور تدارک بهتر يک 
حزب کمونيستی رزمنده و 

ما از دريافت نظرات و .  انقالبی
 .پيشنهادها  شما استقبال می کنيم

همچنين از همه اعضا و 
دوستدادارن و عالقمندان به 
دخالت مستقيم در سر نوشت اين 
حزب در اروپائی مرکزی و 
امريکا و کانادا می خواهيم در 
اسرع وقت برای شرکت در 
کنفرانس موسس حزب با ما 

 .تماس گرفته و  ثبت نام  کنند
تاريخ  و مکان  دقيق  کنفرانس 
تنها به اطالع شرکت کنندگان  

 .در کنفرانس خواهد رسيد
پيشا پيش به همه شرکت 

کنندگان  در کنفرانس موسس 
 !حزب خوش آمد می گوييم

 

هيئت برگزار کننده 
کنفرانس موسس 

 حزب
ادرس مايل و تلفنهای 

 :تماس
iransocialist2017@g

mail.com 
0046762349683 

00447740076631 
004792831376 

0046700929993 

اين رژيم .  جان سالم به در نمی برد
فاسد و آدمکش نه سی و هشت 
سال، که سی و هشت روز هم 

 . حقش نبود در قدرت باقی بماند
 

از اينرو بخش مهمی از مباحث و 
نقد و تالش اين دوره من و رفقای 
ديگری در جهت نشان دادن ناکارا 
بودن روشهای کنونی سياسی و 
مبارزاتی ناظر براکثر اپوزيسيون، 
و از جمله احزابی که خود ما با آنها 
کار می کرديم، و پرهيز از ادامه 
بی حاصل و بی تحرک اين فعاليتها 

در .  و خودمشغولی ها بوده است
مقابل تاکيدی مجدد بر يک مبارزه 
انقالبی، پر تحرک و جدی تر عليه 

شروع يک سنت .  رژيم داريم
مبارزاتی راديکالتر، و سازماندهی 
يک مبارزه انقالبی و مليتانت و 
جدی متفاوت، ايجاد حزب 
سوسياليستی انقالبی و متکی به 
سنتهای حزبيت سياسی مدرن عليه 
رژيم  و سرمايه داران به يک 
ضرورت و شرط اوليه هر درجه 
ای از پيشروی در جهت پايان دادن 
به شرايط فالکت بار سی و هشت 
ساله تحميلی حاکميت سياه 

 . جمهوری اسالمی تبديل شده است
 

برای تسريع دراين روند و تامين 
اين نياز مبرم تاريخی، ضروری 
است درک واحد تری از تحوالت 

چهار دهه گذشته، کمبودها و   -سه
درسهای که بايد گرفته شود، و 
چگونگی شروع يک مبارزه 
رزمنده کمونيستی و انقالبی ديگری 

در اينجا يکبار ديگر به .  داشت
جوانب مهمی از اين واقعيتها و راه 

 .حلها اشاره خواهم کرد
 

از گذشته بايد درس 
 !گرفت

 
به منظوردرک دقيقتر چگونگی 
پيشبرد يک سياست انقالبی، و 
برای پاسخ دادن به اين که چگونه 
ملزومات سرنگونی چنين حکومتی 
را تامين کنيم، ضروری می دانم به 
عنوان بخشی از درک وقايع، بدوا 
به عوامل و آن روند تاريخی که 
خود اين رژيم ضد انقالبی و ضد 
آزادی اسالمی را به قدرت رساند، 

اين .  اشاره ای داشته باشيم
ضروری است چون بخشی از 
موانع امروز سر راه سرنگونی 
جمهوری اسالمی، همچنانکه در 
پائين تر اشاره خواهم کرد، بطور 
واقعی ريشه در عواملی دارد که 
جمهوری اسالمی را به جامعه 

همانطوری که يکی همکاران رژيم در 
، چند سال پيش "نماينده کارگران"مقام

به مناسبت روز جهانی کارگر گفته 
بود که اگر تالش آنها نميبود کارگران 

حکومت را "  ده بار"تا بحال حداقل 
سرنگون کرده بودند، اينجا بايد اضافه 
کنم که اگرهمراهی مستقيم و 

اسالمی و -غيرمستقيم جريانات ملی
اپوزيسيون راست با جمهوری اسالمی 
وسياستهای آن در دوره قبل و بعداز 

نميبود، و فراتر از  ٥٧انقالب سال 
همه، اگر سياستها و عملکرد اشتباه 
آميز بخش زيادی از ما جريانات چپ 

و کمونيست نيزنمی بود، اين رژيم نه  
تنها ده بار که صد بار بود سرنگون 

درضمن بايد اين واقعيت را .  شده بود
نيز اضافه نمود که چنانچه بجای 
رضايت دادن به زندگی اپوزيسيونی 
در خارج کشور يا اردوگاه نشينی، يا 

و "  مبلغ"تبديل شدن به احزاب صرف
در انتظار تحوالت نشستند، خود 
مستقيمان وارد گود مبارزه ميشديم، 
سير تحوالت را رقم می زديم، و امر 
فوری سازماندهی مبارزه تعرض 
آميز، راديکال، کارگری و کمونيستی، 
و شروع مبارزه مليتانت و قهر آميز 
را  در داخل و خارج کشور در دستور 

کار مان ميبود، بدون ترديد اين رژيم  
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!زنده باد سوسياليسم  

عوامل را به عنوان فاکتورهای  
دخيل به نفع رژيم در نظر گرفته 

اين روند ضد آزاديخواهانه .  شوند
نيز به ويژه به دليل عدم شکل 
گيری  يک آلتراناتيو جدی، مقتدر، 
انقالبی و سوسياليستی  در صحنه 
جدال طبقاتی برای سرنگونی 
انقالبی، اين رژيم  و هم جنبشی 
هايش را در موقعيت برتر قرار 
داده و موفق شده است حتی 
بخشهای از نيروی جنبش ما و 

را به صف "  مردم"بخشی از
مرتجعين و حاميان  جيره خوار 

 . ريز و درشت خود سوق دهد
 
البته نکته به مراتب قابل توجه تر  

و قابل تعمق تر برای جنبش 
سوسياليستی و طبقاتی ما اين است 
که، عالو بر فاکتورهای بر شمرده 
از نوع سرکوب و حمايت نيروهای 
راست ودول غربی از اين رژيم، 
اساسا وجود سياستهای جاری در 
اکثر نيروهای اپوزيسيون چپ و 
کمونيست نيز توهم آميز، غير 

سوسياليستی، ملی گرا، خلق گرا،  
همراه شونده با حاکميت و  وبعضا 

بخشهای از جنبشهای بورژوائی، و 
ناتوان در سازماندهی مبارزات 
انقالبی و آزاديخواهانه نيز بوده 

جنبش طبقاتی کارگری و .  است
جنبش کمونيستی دقيقا همينجا است 
که بايد بيش از پيش بر اين تاريخ و 
عواقب تاکنونی آن تعمق 

همينجا است که بايد نه بزرگی .نمايد
به چپی بدهد که همان راه را طی 

بنظر من اولين  و !  می کند
مهمترين درسی که ميتوان از تاريخ 
زنده مبارزه طبقاتی و جنبشی خود 
گرفت درک درست از کل پديدها 
واين حقايق اتفاق افتاده در آن روند 

تنها اين نگاه ابژکتيو .  تاريخی است
و حقيقی است که ميتواند به تحرک 
انقالبی، درک واقعبينانه تر و بيدار 

اجتماعی و   -شدن اراده انقالبی
طبقاتی، هم در جهت پيشگيری از 
تکرارآن روند منفی، و هم به منزله 
سکوئی برای سر سامان دادن به 

 -يک جنبش و آلترناتيو کارگری
سوسياليستی در جهت پايان دادن به 
وضع موجود و عمر جمهوری 

 .اسالمی از آن بهره جست
 

سال به ما  ٣٨آنهای که در اين 
مرتب ياد آور شده اند که رژيم 
سرکوبگر است و می کشد وگويا 
تنها و تنها با اتکا به ابزار سرکوب 
توانسته بقای ننگين وجنايتکارانه 
اش را حفظ کند، در نتيجه ما نيز به 

" رهبران"عنوان اپوزيسيون و
مادام العمر کاری نتوانسته ايم آنجام 

ملی اسالمی و خود شاخه های سلطنت 
طلبان از ايران بيرون رانده شده و 
بخشی از چپ دنبالچه آنها می خواهند 
به فراموشی سپرده شود  تا بتوانند  از 
نو همين داستان و مسير ضد انقالبی 

. را برای مردم ايران رقم بزنند
واقعيت اين است همه شان چنين هدفی 

بخشا با .  را در سر خود می پرورانند
ايران برای همه "  شعار دروغين

و "  ملی"و با پوشيدن لباس "  ايرانيان
پرچم ارتجاعی قومی گری و 
فدراليستی و اريائی گری دروغ گو 
ترين شکل سياست کردن طبقه 
بورژوائی را تحويل کارگران و 

 .جامعه می دهند
 

فاکتور سرکوب رژيم، و 
 اشتباهات خود ما

 
واقعيت اين است که با وجود تمام 
تناقضات و بحرانهای که قريب  به 
چهل سال است گلوی جمهوری 
اسالمی را می فشارد، و با اين وجود 

هشتاد  توانسته ضمام امور يک جامعه 
ميليونی را به دست بگيرد،  نسلهای 
را با مرگ و تباهی و فرهنگ و 
اخالق  و ايدئولوژی مضحک دوران 
قرون وسطی محکوم نمايد را نمی 
توان صرفا با فاکتوراعمال سرکوب و 

 .خشونت عريان توضيح داد
 
جدالهای تاريخی و منافع طبقاتی  

جنبش ما و ضرورت قطعی درس 
گرفتن از تجربه  تلخ روند سر کار 
آمدن حاکميت اسالمی به طبقه ما حکم 
می کند که به بررسی دقيق  کل حقايق 

خود را از .  اين تحوالت متکی باشد
زير بار گردوغبار بررسی ها و 
تحليلهای ديگر جنبشهای طبقاتی 

بدون ديدن همه ابعاد .  بيرون بکشد
واقعيت های اين تاريخ و نقش متضاد 
جنبشها و نيروهای اجتماعی درگير 
درتحوالت سی و هشت ساله اخير 
مبازره طبقاتی در ايران هرگز نمی 
توان به عمق حقايق تحوالت گذشته و 
حال سياسی پی برد و گام در مسير 

 . درست تری نهاد
اين نظام به حکم هم خصلت مذهبی 
بودنش و هم  اينکه حکومت حراست 
از منافع طبقه بورژوازی، وهم نظام 
مورد حمايت شونده بيشتر نيروهای 
راست درون و بيرون حاکميت، و به 
عنوان نظامی که همچنين  پرچمدار و 
حامی بخشهای از جنبش ناسيوناليسم 
ايرانی بوده، بايد مورد توجه قرار 

يعنی عالو بر فاکتور سرکوب، .  دهيم
که بيشتر اين ابزار وحشيانه عليه طبقه 
ما و جنبش آزاديخواهی و سوسياليستی 
اعمال گرديده است، الزم است کل آن 

ضد انسانی شدند و به کمک اين جانی 
و !   برای سرکوب انقالبيون شتافتند

امثال سربداران  نيز تفنگ بر دوش 
رفتن به جبهه های جنگ، و بعد از 
قدرت گيری رژيم اسالمی بيشتر  اين 
جريانات بدست همين رژيم سرکوب و 

 .سالخی  شدند 
 
در صف جريانات راست نيز همزمان  

جريانات چون نهضت آزادی و جبهه 
و حزب  ملی، سازمان مجاهدين خلق 

نيز هر ...  دمکرات کردستان ايران و
برای دوره هايی زير  در شکلی  کدام 

عبای خمينی جالد رفتند و بدينوسيله 
را با پهن  ٥٧مقدمات شکست انقالب 

جريان وحشی  کردن فرش برای 
، )داعش نوع شيعه در ايران(  خمينی

باحمايت و نقشه کامل غرب به  که 
منظور کنار زدن روند غالب چپ بر 
انقالب کنندگان آندوره آماده شده 

بدين ترتيب .  راهی ايران کردند بود،
 ٥٧ملزومات اوليه شکست انقالب 

اين پروسه، که  .ايران فراهم گرديد
عدم وجود و حضور يک حزب روشن 
بين کمونيستی و طبقه کارگر متحزب 
و متشکل مدعی قدرت جز مهمترين 
عامل سردرگمی چپ و کارگر آندوره 

باعث گرديد که راه برای    بود،
جانشينی يک جريان به شدت 
جنايتکارتر و مستبدتر از خود رژيم 
شاه که کارگران و مردم تشنه آزادی 

 . سرنگونش کرده بودند، فراهم شود
 

خمينی و قمه کشان آن فرصت را 
غنيمت شمرده و شمشير را از رو 

از کارگران نفت و زنان در .  بستند
و از ترکمن صحرا تا کردستان   تهران

و ديگر شهرهای مختلف شروع به قتل 
و عام کردند، به مراتب جنايتکارتر و 
گسترده تر از جنايت که امروز داعش 

در ايران صورت  انجام می دهد 
موفق    در يک دوره چند ساله.  گرفت

ها انسان را به زندگى در  شدند ميليون
ترين نظام  ترين و وحشيانه ارتجاعى

ترس، فقر، .  اجتماعى محکوم کنند
دروغ ، چوبه های دار و کشتار دسته 
جمعی و سرکوب زنان و کارگران 

کمونيستها ومخالفين، جانشين دوره    و
شور و مبارزه و قدرت توده ای و 
آزاديهای دوره قيام سالهای اوليه 

 ٦٠کشتار خرداد سال .  شد ٥٧انقالب 
و قتلهای زنجيره ای و  ٦٧وشهريور 

ترورهای گسترده و سرکوب مداوم و 
تحميل فقر و بدبختی به جامعه همه در 
راستا ی تداوم بقای حاکميتی صورت 

نبود،  ٥٧ميگيرد که محصول انقالب 
 . مامور به شکست کشاندن آن شده بود

اين تاريخ واقعی و جنايتکارانه را بی 
شرمانه از دولتهای غرب تا جريانات 
ح طلب و نيروهای  کنونی سبز و اص

ايران تحميل  و راه به قدرت 
 .رسيدنش را هموارتر کرد

  
طبقه کارگر، زنان،  ٥٧سال 

جوانان و نيروهای چپ و توده 
مردم محروم و تشنه آزادی  به حق 
حاکميت سياه و مستبد سلسله 

با اين .  پادشاهی را سرنگون کردند
وجود وقتی شاه فرار کرد، 
نيروهای چپ آندوره به جای بسيج 
و رهبری مردم جهت کسب قدرت 
سياسی و دولتی، به جائی فراخوان 
جامعه که اجازه داده نشود غرب 

به "  رهبر انقالب"خمينی را به اسم 
مردم بفروشد، به جای اينکه جامعه 
ی که مسلح شده بود سازماندهی 
کنند و نه تنها اجازه خلع سالح شان 
توسط جريان خمينی جالد و مساجد 

داده نشود "  کميته های انقالب"و 
که با قدرت مسلح توده ای بر آمده 
از دوره انقالبی خود راسا حاکميت 
انقالبی را اعالم نمايند 

دولتی را در دست  قدرت  و 
بگيرند، به جای اينکه طبقه کارگر 
که با اعتصابش در نفت کمر 
حکومت شاه را شکست، رهبرانش 
در مقام رهبر جامعه ظاهر شوند و 
کل طبقه را برای کسب قدرت فرا 
بخوانند و شوراهای کارگری را در 
همه مراکز کار و جامعه به عنوان 

 -ارکان اعمال حاکميت کارگری
توده ای گسترش دهند و به يک 
قدرت متحد و متشکل طبقاتی تبديل 
شوند، و کل مراکز توليد را به 
کنترول خود در بياورند، هر گروه 
و دسته ای که بی ربط بودن به اين 
افق و سياستهای کارگری و 
کمونيستی، بی ربط بودن به 
آلترناتيو واقعی سوسياليستی طبقه 
ای که می بايست قدرت دولتی و 
حکومت کارگری خود را ايجاد و 
اعمال کند، ساز خود را زده و 
پراکنده و سردرگم سرگرم کار 
فرقه ای و سازمانی و ايدئولوژيکی 

 . و شعار دادن خود بودند
يکی پرچم پوپوليسم خود را بر 

سگ "يکی با شعار افراشت، 
با خمينی همصدا شد، "  زنجيره ای

" صنايع ملی"يکی با حکايت رشد 
ناسيوناليسمش گل کرد و به فکر 

بودند، يکی "  صنعت ملی"گسترش 
حق "  و"  خودمختاری"دنبال 

ش رفت، بالخره در اين بستر "ملت
زمينه بهتری فراهم شد که تعدادی 

نيزاز جمله "  طيف چپ"در 
چون سازمان  جريانات فاسد

اکثريت و حزب توده مجذوب 
شعارهای تو خالی ضد اميرياليستی 
و مستضعف پناهی آقای خمينی 
شياد و تا مخ استخوان ارتجاعی و 
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! نه قومی، نه مذهبی، زنده باد هويت انسانی  

منطقه که می تواند به ايران نيز 
سرايت پيدا کند، توجه داشته باشيم، 
تصوير به مراتب ابژکتيو تری 
ازروند  تحوالت سياسی  و 
ضرورت تدارک ابزارهای الزم 
سرنگونی رژيم اسالمی را خواهيم 

 .داشت
 
همچنين دردوره ای که متاسفانه  

عليرغم  وجود پتانسيل عظيم 
مبارزاتی در جنبش کارگری و 
کمونيستی، و سی و هشت سال 
مبارزه بی وقفه در سايه حاکميت 
اسالمی، جنبش ما هنوز  فاقد تحزب 
واقعی و کمونيستی و تشکل مستحکم 

هنوز .  و قدرتمند توده ای خود است
ملزومات و آمادگی الزم برای ايفائ 
نقش تعين کننده در به ثمر رساندن 
يک انقالب کارگری و آزاديخواهانه 

در .  و کسب قدرت سياسی نداريم
نتيجه با ديدن همه اين واقعيتها است 

با آمادگی  و درايت  که  ميتوان 
واتخاذ سياست واقع بينانه تری برای 
تدارک يک مبارزه انقالبی  گام بر 
داشت و بر روند سرنگونی 
جمهوری اسالمی و مخاطراتی که 

. در پی دارد برخورد دقيقتری نمود
ناديده گرفتن اين واقعيتها به عدم 
تالش جدی برای پيروزی کارگر و 
زن و جوان و جنبش آزاديخواهی و 
برابری طلبی بر جمهوری اسالمی 
و بقيه نيروهای ارتجاعی ديگر 

بنظر من پيروزی .  منجر خواهد شد
ما در گرو تامين يک مجموعه 
اقدامات و فراهم کردن فوری 
ملزومات اساسی برای کسب 

اگر متحدانه برای .  پيروزی است
اين مهم تالش نمائيم و در اين 
پروسه مبارزاتی جدی و تعجيل 
داشته باشيم، تحقق آنها با توجه به 
نيازها، خواستها و زمينهای گسترده 

مبارزاتی و اجتماعی در يک پروسه  
 .مشخص  زمانی بسيار ممکن است

 

اهم اين ملزومات عبارتند 
 :از
مخاطرات سناريو سياه کنونی را   -١

با قدرت و صالبت سياسی و 
 . اجتماعی رفع کرد

ضروری است که جنبشهای    -٢
اجتماعی راديکال کارگری، زنان و 
جوانان و رهبران آنها در قامت 
صاحب جامعه ظاهر شده و با ايجاد 
فوری تشکلهای توده ای مستقل از 
دولت  به عنوان ابزارهای نبرد 
سياسی و طبقاتی خال بزرگ کنونی 

 . را رفع کرد
رهبران وفعالين جنبش کارگری   -٣

و کمونيستی بيش از پيش ضروری 

جمهوری اسالمی را يک روزه 
سرنگون کند، بازدستيابی به آزادی و 
برابری و سوسياليسم از مجرای 
احزاب و سياستهای موجود به جائی 

نيز  ٥٧نخواهد رسيد، همچنانکه سال 
جامعه ايران .  متاسفانه به جائی نرسيد

ودر راس آن طبقه کارگر و جنبش ما  
قريب به چهل سال است تاريخی مملو 
از درد و رنج و مشقت و مبارزه را 
طی کرده است؟  اين تاريخ مبارزاتی 
بايد به مسير درست هدايت، رهبری و 
سازمان پيدا کند تا افق روشنی داشته 
باشد و شانس به پيروزی رسيدنش 

 !ممکن گردد
 

-ملزومات اوليه سياسی
عملی جنبش ما برای 

 سرنگونی رژيم 
 

ما کارگران و جريان سوسياليستی 
واقع بين برای پايان دادن به اين 
وضعيت، در کنار بررسی ابژکتيو 
کمونيستی اوضاع و تحوالت،  به 
منظور تغيير تناسب قوای نابرابر 

عملی     -کنونی و تدارک سياسی
ملزومات سرنگونی رژيم اسالم و 
نظام حاکم سر مايه داری در ايران، 
اعالم می کنيم که الزم است سياست و 
استراتژی و تاکتيک و سنت مبازارتی 

جديد و بهتری را در راس مبارزه  
شروع يک .  انقالبی خود قرار دهيم

مبارزه راديکال سياسی، کارگری، و 
آزاديخوانه متحد و توسل به مبارزه 
مليتانت و قهر آميزعليه کل بساط 
جمهوری اسالمی و طبقه حاکمه را 

جنگ .  تنها راه پيروزی  خود می دانيم
نهائی سياسی و نظامی را عليه اين 
رژيم  بايد شروع کرد و جامعه را به 
طرف سرنگونی کليت اين نظام 

 .فاشيستی به تحرک در آورد
 

بايد اکيدا به اين مهم توجه داشت که 
جمهورى اسالمى بر عکس رژيم 

به آسانی  سلطنت، نظامی نيست که 
حتى در صورت .  ذوب بشود

سرنگونى رژيم چندين جريان مذهبى 
و فاالنژ مسلح و تروريست و ضد 
جامعه از آن باقى ميمانند که در سطح 
کل منطقه موجوديت دارند و براى 
اعاده قدرت جريان اسالمى و ادامه 
کار تروريستی در هر بخشى از کشور 

اگر .  که زورشان برسد تالش ميکنند
به اين تصوير فاالنژهاى اپوزيسيون، 
اعم از اسالمى و آريايى را اضافه 
کنيم، اگر نيروهای سناريو سياهی 
موجود و ذخيره شده اسالمی و قومی 
کنونی، که در انتظار تق و توقی بسر 
ميبرنند به اين روند اضافه کنيم، اگر 
به مخاطرات واقعی سناريو سياه در 

می دهند، اگر بر حقانيت "  کمونيستی
مسيری که حزب و خودش طی کرده، 

 -هنوز پای می فشارد، چرا بعداز سه
چهار دهه راه بجائی نبرده است؟ چرا 
هنوز تعداد اعضايشان از يک کلوب 
ورزشی نيزکمتراست؟ آياهمه اش 
ناشی از وجود سرکوبگری و فضای 

پليسی رژيم است؟  سوال اين است که  
اگر واقعا نبود فضای باز در ايران 
مانع اصلی و تنها فاکتور محوری دال 
بر عدم رشد و فعاليت جدی ما 
اپوزسيون چپ است، پس ماحصل اين 

و "  خيزش توده ای"و "  انقالب"همه 
چشم "و "  سرنگونی در پيچ بعدی"

عروج "و "  انداز شيرين سرنگونی
" ، و انقالب انسانی"جنبش سرنگونی

کردنها و هزاران قطعنامه ی که هزار 
بار قول سرنگونی را داده است، به 
جيب چه  جنبش ونيروی رفته است 

اگر شما مرتب کوچکتر ميشويد و  
مرتب منتقدين و ناراضيان به وضع 
موجود خود را به درهای خروجی 
محفل و گروهتان هدايت می کنيد؟ آيا 
فاصله زمانی چهل ساله برای پايان 
دادن به عمر يک رژيم قرون وسطی 
که همه اذعان می کنيم وصله ناجوری 

 بر پيکره جامعه است کافی نيست؟ 
 
خالصه کنم که ازنظر من پذيرفتن هر  

دو واقعيت به عنوان عامل منفی سر 
راه پيشروی انقالبی توده های کارگر 
و زحمتکش و جنبش کمونيستی و 

هم ابزار سرکوب .  کارگری واقعی اند
و هم ناتوانی اپوزيسيون موجود، 
واقعی ترين و صادقانه ترين نگاه به 

. موانعها و ناتوانيهای موجود ميباشد
اما وجود سرکوب و فاشيسم دولت 
اسالمی قابل درک و يک پديده داده 
شده و تحميلی به ما است، انتظار بيش 

. از اين از چنين رژيمی مطلقا نيست
او برای از سر راه بيرون بردن و 
نابودی ما، و مانيز دقيقا برای نابودی 
و از سر راه  بيرون راندن کامل آن 
موجود فاشيست و ضد انسانی به 

يک جدال مرگ و .  حرکت در آمده ايم
زندگی، جدال طبقاتی بدون ترحم و 
سازش، در مقابل هر دوی ما به 

 !. عنوان دو طبقه متخاصم قرار دارد
 

از اينرو و در جهت تعميق و گسترش 
چنين مبازره طبقاتی ای است که قبول 
و تحمل نقش و سياستهای چنين 
اپوزيسيونی آنهم  به اسم کمونيست و 
کارگر و چپ و مارکس و لنين و 

هشت سال تجربه  حکمت، بعداز سی و 
عمدتا منفی يا ناموفق، قابل قبول 

با ادامه چنين سياست و .  نيست
پراکتيک و افقی، نه تنها سرنگونی 

انقالبی اين رژيم ميسر نيست، حتی  
اگر نيرو و قدرت ديگری نيز 

بدهيم، بنظر من در بهترين 
حالت،عمد يا غيرعمد،  تالش شده و 
ميشود که جنبش ما به کل حقيقت ها 

اين نگاه در صدد است که .  پی نبرد
اساس خطاها و ناتوانی و نا آمادگی 

مبارزاتی خود راتوجيه و   -سياسی
منافعهای متضاد طبقاتی .  تبرئه نمايد

و سياستهای متفاوت را دور می 
زند، به چشم جنبش کارگری و 

در .  کمونيستی خاک می پاشاند
حقيقت به  جای تقبل مسئوليت و 
پذيرفتن اشتباهات و خطاهای خود 
تسليم وضع موجود شده و به مانعی 
در جهت ارتقا جنبش انقالبی ما و 
خود آگاهی مبارزاتی آن تبديل شده 

جالب است که اين بخش از .  اند
سنت چپ در گردهمائی های تهيجی 
بی محتوا برای اعضای خود و در 
ميان هياهيوی تعدادی انگشت شمار 
افراد سازمانيشان، دوباره از نو، 
تقريبا شبيه پروسه انتخاباتهای 

" مشروعيت"سيستم بورژوائی، 
برای راه بی حاصل خود کسب می 
کنند و تا نشست  بی حاصل بعدی به 

 ! همديگر درود می بفرستند
 

مگرما اپوزيسيون يک رژيم هار و 
تا دندان مسلح و با پرونده دهها و 
صدها هزار اعدام و کشتار نيستيم؟ 
پس کجا است آن سياست و پراکتيک 

انقالبی که تناسبی با مبارزه واقعی  
. ما با چنين رژيمی داشته باشد؟

تلويزيون؟  با اتکا صرف به 
شخصيتهای بی نقش و بی خبر از 
اوضاع که هنوز از سابقه مبارزاتی 

چهل سال پيش خود در محله -سی
ای از شهر يا روستا يشان دارند نان 

می خورند، ميشود کاری کرد؟  
حتی آيا با توليد هر روزه و انبوه 

و روشنفگر مآبانه "  تئوريک"کار
نيز ميتوان کاری انجام داد؟ آيا 
باشعارهای راديکال صرف تحول 
مثبتی صورت گرفته يا ميتواند 
صورت بگيرد؟ آيا اميد بستن به 
جدال درونی رژيم وکشمکشهای 
درونی آنها و از مجرائی انتخابات 

و يا "  روزنه"مضحک ميتوان 
" سکوئی برای خيزش انقالبی"

جسجو کرد؟ با اين سياستها آيا به 
مسير سرنگونی و رشد  جنبش و 
اتحاد جنبش طبقاتی و سوسياليستی 

انقالب "ما کمکی  شده است؟ با 
، با حمايت ازملی گرايان و "انسانی

ناسيوناليستهای مخرب به جائی 
رسيده ايم؟ ووو؟  پاسخ همه اين 
سواالت  ودها سوال مشابه بدون 

 ! ترديد منفی است
 

اگر جريان و کسانی که همواره به 
رهبری "خود مدال افتخار



حکومت 
اسالمی و دين 
با آزادی زن 

خوانايی 
 !ندارد
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! پيش بسوی تشکيل کنفرانس موسس حزب  

ناگوارزندگی انها در ذات 
خشونت طلب مردها نهفته 
است يا در ذات سيستم سرمايه 
داری و نظام حاکم، که به گفته 
ی خود مقامات جمهوری 
اسالمی در بسياری از موارد 
حتی کمتر از يک سوم حداقل 
دستمزدی که قانونا تعيين شده 

همه . به زنان پرداخت می شود
اين ها نشان می دهند که عامل 
ظلم و ستم به کارگران و با 
تاکيد زياد به خصوص به 
کارگران و زحمتکشان زن 
سرمايه داران هستند که با 
مکيدن خون زنان کارگر و 
زحمتکش امروز به پول های 

اين نظام .  کالنی دست يافته اند
برای بکار گرفتن سودجويانه 
نيروی کار ارزان نصف 
جمعيت جامعه به مذهب و 
فرهنگ مرد ساالری و 
فرهنگ ملی و دولتهای از 
نوع حکومت اسالمی نيز نياز 

 .دارد

 

اين واقعيت نشان می دهد که 
شرايط بسيار دردناک امروز 
زنان کارگر و زحمتکش 
محصول ستم مضاعف و چند 
جانبه ای است که از يکسو 
منشا ان سرمايه داری و از 
سوئی ديگر دين و فرهنگ 
مرد ساالری به عنوان 
محصوالت فکری اتئولوژيکی 
سرمايه داری، به عنوان ابزار 
ستم و سرکوب در نظم طبقاتی 

در ضمن با .  حاکم نهفته است
در نظر گرفتن اين واقعيت ها 
می شود نشان داد که با مبارزه 
برای تغيير قوانين در 
جمهوری اسالمی، رژيمی که 
ديکتاتوری اش طوری است 
که به هيچ قانون انسانی پايبند 
نيست، نمی شود باری از 
روی دوش زنان ستمديده 

در اين چهار .  ايران برداشت
چوب نميشود تغييرات مثبتی 
به نفع زن برداشت همچنانکه 
قريب به چهل سال است چنين 

 
تمام  دوران حکومت اسالمی با 
حذف و محدود نمودن زنان 

ولی بايد پرسيد .  مشخص ميشود
چه رابطه ای ميان اين سياست 
حکومتی و دين اسالم وجود 
دارد و با خود جنبه های متضاد 
در بر دارد؟ واقعيت اين است 
که حکومت اسالمی و بطور 
کلی هيچ بخشی از اسالم  وخط 
مسلط دين درقوانين وسنتهای 
جاری در جامعه با آزادی زن و 
حق برابر شهروندی آنان 

 . خوانايی ندارد

 

به عالو بايد تاکيد نمود که در 
عصر کنونی نظام سرمايه 
داری دين بخشی از نيازمنديها 
و ملزومات آن طبقه را تامين و 

سرمايه است .  نمايندگی می کند
که در عين حال خود يک شرط 
وجودی توليد سرمايه داری را 

در حقيقت .  تامين ميکند
امروزکه سرمايه داری در همه 
جا حاکم است بررسی فرو 
دستی زنان بدون تمرکز بر 
نظام سرمايه داری که مرد 
ساالری و پدر ساالری و از 
جمله پديده دين را همواره 
تقويت و حمايت می کند غير 

 .ممکن است

 

بياييد با هم نگاهی بياندازيم به 
وضعيت زنان کارگر و فرو 
دست در کشور خودمان و ببينيم 
که ايا ريشه ی وضعيت 

همچنانکه تاکيد شد، به منظور به   -٨
ساله  ٣٨سر آنجام رساندن مبارزه 

طبقه کارگر، زنان و جوانان مترقی و 
سوسياليست و برای دست يابی به 
سرنگونی انقالبی جمهوری جنايتکار 
اسالمی و ساختن يک جامعه آزاد و 
برابر و مرفه نيازمند فوری ايجاد 
احزاب  سياسی و سوسياليستی انقالبی 
متعلق به اين مبارزه و افق و 

 ! استراتژی هستيم
کسب حمايت بين الملی نيروهای -٩

کمونيست ، کارگری و افکار عمومی 
مترقی جهان به منظور مبرميت 
سرنگونی جمهوری اسالمی ، حمايت 
از مبازه ما، و تاکيد بر عدم دخالت 
موذيانه دولتهای غربی عليه مبارزه 
آزاديخواهانه، سوسياليستی، کارگری 

يک وظيفه مبرم و يکی از ملزومات  
تسريع کننده در امر سرنگونی 

 .جمهوری اسالمی است
بدين ترتيب سرنگونی جمهوری   -١٠

اسالمی، سرنگونی که منجر به تکرار 
نباشد، نوعی  ٥٧تاريخ تلخ دوره سال 

ازسرنگونی که در آن آزادی، 
برابری، کارگر، زن، جوان، انسانيت 
و سوسياليسم پيروز گردد مستلزم 

تامين آن حداقلی است که مختصرا  
 . اشاره کردم

 
ما سرنگونی رژيم چنچی نمی 
خواهيم، ما سيستم قومی و فدرالی نمی 
خواهيم، ما تکرار نظام ورشکسته 
شاهنشاهی را نمی خواهيم، ما هر 
شکلی از تالش برای تبديل ايران به 
سوريه و عراق کنونی را جنايت 
بزرگ ضد بشری می دانيم، ما هيچ 
شکل ديگری از قوانين و سيستم 
مذهبی را تحمل نمی کنيم، ما فقط 
برای آزادی و برابری و امنيت و رفاه 
همگانی و يک جامعه سوسياليستی در 

از نظر من اگر  .ايران تالش می کنيم
ماحصل سرنگونی جمهوری اسالمی 
تحقق اهداف فوق نباشد، جامعه ايران، 
طبقه کارگر و مردم آزاديخوا و همه 
ما يکبار ديگر بازنده  دست ارتجاع 

 . خواهيم بود
 

ايجاد حزب سياسی جديد سوسياليستی 
و انقالبی را برای تحقق اين امر مهم 

داشتن يک حزب بزرگ، .  ميخواهيم
سياسی، مليتانت و اهل عمل يکی از 
پيشرطهای اوليه و مهم هر تحول 

. انقالبی به نفع کارگران و جامعه است
همه را به اين تالش و پيوستن به چنين 
حزبی که در حال ساختن است 

 ! فراميخوانيم
 

 ٩٦ارديبهشت  ٢٤
 ٢٠١٧می  ١٤

S_zijji@yahoo.se 

و بر .  است از گذشته درس بگيرند
ايجاد تحزب و صف مستقل 
وسوسياليستی جنبش خودمان بيش از 

همه با "شعار .  پيش پای فشاری کنيم
ترفند صف بورژوازها و "  هم

 . ارتجاع عليه جنبش ما است
عليه هر شکلی از نفرت قومی و   -٤

مذهبی و هر جريانی که با پرچم 
قومی و مذهبی از جمله از نوع 

اعم از (فريبنده و ارتجاعی مذهبی،
، يا پرچم و اهداف )شيعه يا سنی

مشروطه"،"فدرالی"،"ملی"ويرانگر
تعريف کنند ومقابله "يا پادشاهی"  

 . قاطع شود
تحزب کمونيستی کارگران و   -٥

فعالين جنبشهای آزاديخواهی از نظر 
من حلقه کليدی در روند سرنگونی 
جمهوری اسالمی و دست يابی به 

در همين .  آزادی و سوسياليسم است
راستا، تامين رهبری کمونيستی 
وهژمونی سوسياليستی در صحنه 
مبارزه سياسی و طبقاتی ايران شرط 
اول به پيروزی رساندن روند 
سرنگونی جمهوری اسالمی با 
کمترين مخاطره و همچنين تنها 
پرچمی است که ايران بعداز 

مصادف خواهد    جمهوری اسالمی
شد با يک جامعه ای آزاد، برابر و 

در اين راستا جنبش  .  مرفه و مدرن
ما به احزاب سياسی انقالبی و 

نياز مبرم "  حزب رهبر و سازمانده"
 .دارد

سازماندهی ميليس مسلح توده ای -٦
در محل  کار و زيست به عنوان 
ارکان ارتش سرخ آزادی و بازوی 
مسلح کارگران برای دفاع از 
آزاديهای سياسی و امنيت اجتماعی و 
مقابله با عوامل جمهوری اسالمی و 
نيروهای سناريو سياهی از مبرميت 

 .بسيار زيادی برخوردار است
واقعيت اين است که جمهوری   -٧

اسالمی را صرفا با اعتراضات 
پراکنده و يا  از کانال مبارزه 

، پروپاگاند "حقوق بشری"، "مدنی"
و "  آگاهگرانه"و يا کار "  ميديائی

مردم را در صف انتظار کشمکش 
های درونی رژيم نگاهداشتن و هر 
چهار سال يکبار به جدال 

اميدوار نمودن را "انتخاباتی"
تضعيف کرد و به زير    نميتوان

اين روند روند تضعيف خود ما . کشيد
جمهوری اسالمی .  بوده و هست

فقط با زور، زور اعتراض  را
واعتصاب يکدست و گسترده 

و  کارگری و توده ای، همراه 
همزمان با قيام مسلحانه توده ای 
گسترده  که متکی است به هدف و 
نقشه روشن کمونيستی و 
آزاديخواهانه ميتوان از سر راه بر 

 . داشت
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! زنان و جوانان انقالبی در تشکيل حزب خود مشارکت کنيد  

. تحولی صورت نگرفته است
بلکه تنها با نابودی اين رژيم 
و به همراه ان با نابودی 
سيستم سرمايه داری در 
ايران است که قوانين واقعا 
عادالنه به نفع زنان می تواند 

 .تنظيم بشود

قانون اساسی به عنوان پايه 
نظام حقوقی يک کشور 

اين سند .  شناخته می شود
رابطه دولت و ملت را قانون 
مند نموده و حقوق و تکاليف 
هر يک از طرفين را در 
چهار چوب خاصی بيان 

طبق مقدمه قانون .  ميکند
اساسی جمهوری اسالمی 
ايران، قانون فوق الذکر مبين 
نهادهای فرهنگی، اجتماعی، 
سياسی و اقتصادی جامعه 
ايران بر اساس اصول و 

همگان .  ضوابط اسالمی است
نيز بر آن واقفند که در اين 
قانون هيچ اثری از حقوق و 
آزادی و برابری در هيچ 
عرصه ای برای زنان کشور 

همانطور که .وجود ندارد
مشخص است قانون اساسی 
از همان ابتدا به ترويج يک 
نوع انديشه خاص پرداخته، 
به طوری که تمامی نهادها 
می بايست تحت شعاع يک 
ايدئولوژی خاص قرار 
گيرند، يعنی ايدئولوژی و 

در نتيجه از !  قانون اسالمی
انجا که قانون اساسی ايران 
بر اساس اصول و مبانی 
دينی تدوين شده است جايگاه 
و حقوق زنان بر اساس 
معيارهای دينی و اصولی در 
نظر گرفته شده است که هيچ 
پيوندی با اصول انسانی و 
حق آزادی زن در آن نه نهفته 

پس ازبه شکست .  است
از جانب  ٥٧کشاندن انقالب 

همين رژيم و طرفدارانش 
وضعيت زنان نه تنها 
پيشرفت نداشت بلکه در 
بسياری از زمينه ها دچار 
پسرفت شده و فرو دستی 

زنان از سوی حاکميت جديد 
 .تثبيت گرديد است

زنان در بسياری از عرصه 
های زندگی خصوصی و حيات 
اجتماعی با مشکالت و 
. معضالت فراوان روبرو هستند

ستم جنسی که در عرف و شرع 
وجود داشت شکل قانونی به 

زندگی تمام .  خود گرفته است
زنان تحت الشعاع اين قوانين 
قرار گرفت و همواره سرکوب 

در واقع انقالبی که .  شده است
از طرف ضد انقالب اسالمی به 
شکست کشانده شد را می توان 
يک  تحول مردساالرانه و ضد 

اين نوع .  زن به حساب اورد
زنان را از تعاريف و "  انقالب"

تفاسير استقالل ازاديبخشی و 
ازادی کنارگذاشته و می گذارد 

انقالب  .  يا به حاشيه می راند
بعدی و مبازره آتی ما نبايد 
هرگز اين تجربه را فراموش 
کند و بايد بدوا راه پيروزی 
نهای از جمله برای زن و 
آزادی کامل زنان را تامين و 

به ميدان آمدن !  تضمين نمايد
خود زنان  و متشکل شدن آنها 
حول احزاب مترقی و 
سوسياليست خود مهمترن 
عنصر تامين کننده اين آينده 

 !است
 

اکثريت عظيم جامعه زنان اين 
نظام ظالمانه و ضد زن و 
قوانين جاری در جامعه را نظام 
و قوانين متعلق به خود نمی 

مبارزه برای .  داند، عليه آنند
آزادی زن جدا از مبارزه برای 
سرنگونی آن رژيم ضد زن 

ما زنان آزاده و .  نيست
سوسياليستها و کارگران ايران 
ميتوانيم متحد شويم اين رژيم را 
سرنگون کنيم و يک جامعه و 
نظامی آزاد و سوسياليست که 
تامين برابری کامل ز و مرد در 
سر لوحه هدف و نظامش است  

 .متحقق کنيم
 

بازار مکاره و تنور مراسم 
بازار مکاره و تنور مراسم 
مسخره نمايش دوزادهمين 
رفراندوم رياست جمهوری 
حکومت وحوش اسالمی ، به 
برکت رسانه های مزدور و قلم 
به مزد اسالمی ، آيت اله بی بی 

و ديگر ..  سی و ويو ای و
جريانات خائن پرو غرب و 
اکثريتی توده ايستی اين روزها 

 . گرم است
همه جنايتکاران و مزدوران 
ريز و درشتی که سر در آخور 
حکومت جانيان اسالمی دارند 
از جمله بازيگران  اين نمايش 
وباغ وحش دروغ گويی ، 
عوامفريبی و توهم پراکنی 

ماشين حکومت جنايت و .هستند 
سرمايه اسالمی به همراه همه 
باندهای جنايتکار و دزد و 
فاسدش، برای تجديد قوا، برای 
تجديد آرايش ، برای 
عوامفريبی، برای بقا و برای 
جنايت و دزدی و فساد بيشتر 

حکومت .  دست بکار شده است 
اسالمی درعين حاليکه مشغول 
بازسازی مجدد باندها و 
نيروهای جانی و قاتل و 
سرکوبگرش در غالب انتخابات 
به اصطالح رياست جمهوری 
هست، اما در عين حال نگرانی 
و دغدغه های خودش را هم 

 . دارد 
نمايشات رکيک و زشت مناظره 
های تلويزيونی چند نفر اوباش 
حکومتی که ازهمه سدهای فيلتر 
و سرکوب و سانسور حکومتی 

اوباشی که در طی .  گذشته اند
ساله گذشته از جمله بانيان  38

و کارگزاران اصلی ماشين 
جنايت و سرکوب حکومت بوده 

جانوران مخوفی که .  اند
دستشان به خون هزاران هزار 
انسان روشنفکروکمونيست 

وآزاديخواهان وبرابری 
در حاليکه .طلبان آلوده است 

در مناظرات تلويزيونی به 
جفتک پرانی و گاز گرفتن 
يکديگر مشغولند از 
دزديهايشان می گويند ، از 
قتل و کشتار انسانهای بيگناه 
و آزاديخواه و برابری طلب 
می گويند، از زندان و جوخه 
های اعدام می گويند، از 
جنايات پيدا و پنهان پشت 

 . پرده می گويند
اين روزها بوقها و تريبونهای 
کثيف سرمايه جهانی هم 

آيت اله بی .  بيکار ننشسته اند
از ...  بی سی و ديگران و

صبح تا شب با تمام توان و 
انرژی مشغول جوسازی 
. روانی و دروغگويی هستند

شخصيتهای مزدور و درجه 
چندمی را که همگی سر در 
آخور سرمايه دارند 
،مترسکانی تحت عنوان فعال 
سياسی و حقوق دان واستاد 
دانشگاه و مزخرفاتی از اين 
دست همگی در اين بازار 
دروغ پراکنی و کثافت 
سرمايه و اسالم به ايفا گری 

همگی کشاف .  نقش مشغولند
زوايای پيدا و پنهان امتيازات 
و برجستگيهای  آخوندها 

از طرف .  ووحوش اسالميند 
ديگر در صف اپوزيسيون 
پاسيوو حاشيه نشين، بی نقش 
و منزوی و در ميان 
سرخوردگان سياسی و گاها 
برخی فرقه های مدعی چپ 
و کمونيسم کارگری ، همه آن 
جرياناتی که بواسطه 
سياستهای راست و غير 
کمونيستيشان به انزوا و بن 
بست فرورفته اند، همه 
جرياناتی که درگذشته هم 
بارهای بار در منازعات و 
تناقضات درون حکومتی که 
در برهه هايی غليان و تالطم 
يافته است به باندهای اوباش 
حکومت اسالمی آويزان شده 

و با .  و دخيل بسته اند 
فرصت طلبی خواسته اند از 

نه به سيرک انتخابات ، 
نه به اوباش اسالمی ، 

 !نه به رای سلبی 
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! کارگران به پروسه تشکيل حزب خودتان به پيونديد  

و اسالم برای ما کارگران و 
تا .  زحمتکشان رقم زده است 

نيروی کار ارزان و خاموش 
تا در بر همين پاشنه .باشد 
تا کارگر جماعت با .  بچرخد

توهم و سر خوردگی ، با 
خستگی و بيماری ، با هراس 
هميشگی از ساطور داموکلوس 
فقر و گرسنگی و با احساس 
نياز هميشگی برای نان شب و 
مايحتاج زندگی خود و خانواده 
اش مطيع و امر بردارسرمايه 

اين شرايط و اين زندگی .  باشد
جهنمی شايسته هيچيک از ما 
نيست ، حکومت حاکمان فاسد و 
بيکاره ، حکومت مفتخوران 
جانی و قاتل ، حکومت دزدان 
سر گردنه بگير و همه جانيانی 
که چوبه های داروزندانانها را 
به پا داشته اند ، نمايشات 
انتخاباتی اين اوباش اسالمی و 
جنايتکاران حرفه ای به ما 
کارگران و زحمتکشات بی ربط 

از قبل تضادهای باندهای .  است 
حکومتی و جفتک پرانيشان 
عليه يکديگرنانی به سفره خالی 
ما کارگران نخواهد آمد، 
اختالفات باندهای حکومتی 
برای ما کارگران بيمه بيکاری 
، نقد شدن دستمزدهای معوق ، 
افزايش واقعی دستمزدها نمی 

اختالفات و منازعات .  شود 
درون حکومتی هرچه باشد 
برای ما کمونيستهاو کارگران 
حق تشکل و اعتصاب و تجمع  
و شوراهای مستقل و واقعی 

 . نمی شود 
اختالفات درون حکومتی برای 
ما کارگران امنيت شغلی و 
امنيت محيط کار نمی 

اختالفات درون حکومتی .شود 
برای ما کارگران يک زندگی 

ما .  شاد و مرفه و ايمن نمی شود
کارگران برای سرمايه داران  

. مرغ عزاوعروسی هستيم 
رفتن به پای صندوقهای رای 
حکومت اسالمی توهين به 
شعور و شرف و حرمت انسانی 

رفتن به پای صندوقهای .  است 
رای يعنی ما حاضريم همچنان 

شاهدان خاموش و تحقير شده 
ساله حکومت اوباش  38

توهم و دخيل .اسالمی باشيم 
بستن و چشم اميد داشتن به 
اختالفات باند های درون 
حکومتی بيراهه و مسير نا کجا 
آبادی است که معبرو هدف و 

توده ای ..  مقصد  بی بی سی و
اکثريتيها و همه مدعيان 
دروغين چپ و کمونيسم و 

رای ما .  آزاديخواهی است 
کارگران و کمونيستها سرنگونی 
کامل دستگاه جنايت و سرکوب 
حکومت اسالمی سرمايه داران 
. بواسطه انقالب کارگری است 

خواست و رای فوری ما 
کارگران و کمونيستها ، خواست 
سازمانيابی جنبش کارگری ، 
خواست جسورانه برگزاری 
مجمع عمومی و شوراهای 

خواست و رای  .  کارگری است 
ما برپايی مجامع عمومی و 
شوراها در عرصه جنبش زنان 
و جوانان و ديگر جنبشهای 

خواست و رای .  اجتماعی است 
ما برپايی کميته های محالت 

در يک کالم، خواست .  است 
فوری و رای ما تدارک برای 
سازمانيابی واقعی کارگری و 
همه جنبشهای اجتماعی برای به 
زير کشيدن حکومت اسالمی و 
برای برپايی انقالب 

من ابراهيم باتمانی هستم و 
يکی ازان هزاران انسانهای 
کمونيست، ازادی خواه 
وبرابری طلب هستم که از 
روزی که اين رژيم نکبت، 
ادم کش، دزد ودروعگو به 
جامعه ايران خودش را 
تحميل کرد و هنوز هم به 
حياط ننگين و جناياتش ادامه 
ميدهد، نه به جمهوری 

.اسالمی گفتم  
سال با  38درطول اين  

مبارزه و کار آهکاگرانه 
سياسی و مبارزه نظامی، در 
برابرش ايستادم و خواهم 

بارها گفتم جمهوری . ايستاد
اسالمی وصله ناجوری است 

. به جامعه امروزی ايران
مردم اين رژيم را قبول 
ندارند فقط با زور و اعدام و 
شکنجه سر پا است وزندگی 
ان جامعه هفتاد مليونی را به 

در ضمن . قهقرا برده است
اين رژيم باکی هم ندارد و 
ابدا مهم نيست مردم در سايه 
حکومتشان چه زجری 

مهم ان است به . ميکشند
. حکومتشان ادامه دهند  

کارگران، زحمت کشان، 
محرومان، ازاديخواهان، 
انسانهای برابری طلب و 
شرافتمند، زنان ستم ديده و 
جوانان مبارز، متحد شويد و 
به پاخيزد و به اين وضعيت 

اين رژيم قابل . پايان دهيد
اصالح نبوده و نيست بايد 
سرنكونش کنيم و به جای اين 
همه ويرانی يک حکومت 
برابر و انسانی جايگزينش 

.کنيم  
در اخر فراخوان من اين  

"  انتخابات"است که در اين
"  انتخابات"شرکت نکنيد اين 

نيست يک مضحکه است و 
.از روز اول هم همين بوده   

!زنده باشيد   

ميان تضادها و اختالفات 
حکومتی حکومت انسانيشان 

همه اين !را به پا دارند 
جريانات منحرف و بد سابقه 
و بی ربط به واقعيتهای 
سرسخت زندگی و مبارزه 
کارگران و زحمتکشان در 
حاليکه در انزوا و 
ورشکستگی سياسی کامل 

بازهم در پيامها .فرو رفته اند 
و اطالعيه هايشان به 
اختالفات و منازعات درون 
. حکومتی چشم اميد بسته اند 

اما واقعيت بسيار زمخت تر 
و انکار ناشدنی تراز 

 . اينهاست
حکومت اسالمی با همه 
باندهای سياه و سفيد و سبز و 
رنگارنگش ، با اصالح طلب 
و اعتدال گرا و اصول 

همه اينها ...  گرايش و
بد و بد تری در !  بدترينند 

فقر و بيکاری ، !  کار نيست 
گرسنگی و محروميت ، 
حاشيه نشينی و کليه فروشی 
،تن فروشی و اعتياد ، بی 
حقوقی مطلق زن و آپارتايد 
جنسی  ، سرکوب و سانسور 
، دزدی و فساد و رانت 
خواری ، برپايی جوخه های 
اعدام و نسل کشی دهها هزار 
انسان در بيدادگاههای جانيان 
اسالمی، ستم ملی ، زندان و 
شکنجه ، جنگ و آوارگی ، 
تروريسم اسالمی ، کودکان 
کار و گرسنگی ،بی آيندگی و 
سرخوردگی جوانان ، اشاعه 
خرافات و کثافات اسالمی ، 
کشتار دسته جمعی انسانهای 
شرافتمند و مبارزودفن آنها 
در گورهای جمعی، درتف 
آبادها و لعنت آبادها وهزار و 
يک جنايت بيشمار ديگر، 
اينها همه کارنامه سياه و 
آکنده از جنايت و تباهی 

 . جمهوری اسالمی است 
ساله حاکمان  38اين بيالن 

. جهل و جنايت سرمايه است
اين شرايط و زندگی هولناک 
و جهنمی است ، که سرمايه 

:ادامه ليست فراخوان  
فعالين سياسی  مشترک

کمونيست و کارگری 
برای      تشکيل حزب 
کمونيستی و انقالبی 

!در ايران  

 
بهروز ياوری -  
احمد ارشدی -  
اسماعيل امينی -  
اوين بوکانی -  
ساکه دمحمی -  

پيام ابراهيم باتمانی در 
رابطه با انتصاب رياست 

!جمهوری  
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! اخراج و بيکارسازی موقوف  

نبوده و " سکوئی برای خيزش انقالبی"نمايش انتخاباتی رژيم 
 ! نخواهد بود

 )باز هم  در باره مواضع غير کارگری و غير کمونيستی حککا (

مدتی پيش وقتی نظرات  
راست آن حزب در قالب پيام 
ويدوئی رفيق حميد تقوايی در 

را طی "  انتخابات"باره
ياداشت کوتاهی به نقد 
کشيديم، اعضای از رهبری 
و کادرهای آن جريان به جای 
دفاع سياسی و منطقی بسيج 

ما :  شدند عليه ما و فرومودند
کيهان شريعتمداری شده ايم، 
لطف کردند ما را در رديف 
روحانی و خامنه ای قرار 
دادند، برخی ديگر گفتند که 

متوجه نمی "  پارسی"  ما زبان
شويم، خالصه طبق روال 
معمول شروع به تحقير و 
توهين کردن کردند و در 
کامنتهای فيس بوکی شان 
رفتارهای بسيار نازلی که 
حتی در شان خودشان نيز 
نبود بسوی ما پرتاب کردند و 

 .رفتند
 ٩٦ارديبهشت  ١٦امروز

  ٢٠١٧ششم می  برابر با
متوجه شدم که اطالعيه اين 
حزب  بطور برجسته و در 

ی  "آخرين اطالعيه ها"بخش 
سايت روزنه، متعلق به آن 

يا .  جريان،  منتشر شده است
حداقل من امروز آنرا در 

هر چند .(  سايتشان ديدم
فرودين   ١۴اطالعيه تاريخ 

 ٢٠١٧آوريل   ٣  –  ١٣٩۶
اين اطالعيه و )   را دارد

محتوای آن بدون هيچ ترديدی 
حقانيت نقد ما عليه اين 
جريان را بيش از پيش به 

 .اثبات رسانده است
محتوائی موضع گيری رسمی 
اين حزب نيز دقيقا منعکس 
کننده ديدگاه راست تقوائی در 

انتخابات و "برخورد به 
نگاهشان به کشمکش های 

در اين . درونی رژيم می باشد
اطالعيه مجددا همان خط 

 -خرده بورژوا"سياسی 
و بی ربط به منافع "  پوپوليستی

کارگر در مقابل همگان قرار 
اساس سياستشان .  گرفته است

همچنان بر مبنای اميد بستن به 
جدال درونی رژيم  حول 

و کشمکش درونی "  انتخابات"
. صف ارتجاع استوار است

سياستی که براستی جز توهم 
پراکنی درصفوف جنبش 
آزاديخواهی، کمک به طيفهای 
راست و غير انقالبی در 
جامعه، آسيب رساندن به مبارزه 
انقالبی، و ايجاد اخالل در شکل 
گيری صف مستقل کارگری و 

هيچ نفعی برای  کمونيستی 
جامعه در بر نداشته و نخواهد 

 !داشت
اطالعيه اين جريان آشکارا در   

" انتخاباتی"قبال پروسه 
جمهوری اسالمی توهم پراکنی 

ی "روزنه"می کند و دوباره
در آن بستر "  مردم"برای 

عمال و آشکارا !   جستجو ميکند
به جامعه می گويد که دريچه ی 

در اين مضحکه نهفته "  مثبتی"
می !  همه اش منفی نيست.  است

انقالب "گويند مجرای برای 
ديگر و فرصتی برای "  ٨٨

! می تواند باشد"خيزش انقالبی"
نويسنده گان اطالعيه اين حزب 
حتی  تصويری بدست می دهند 

عبور چپاولگران از "که گويا 
اعتقاد و التزام عملی به قيف 

مشکل "  واليت مطلقه فقيه
جامعه در اين نمايش است، اگر 

نمی بود سناريو "  قيف"اين 
 . متفاوت ميشد

در هر صورت کل اين پروسه 
اين "(  ٨٨سال "را دقيقا  مانند 

 ٨٨"  انقالب"بار از گفتن 
، فرصتی برای )امتناع کرده اند

" سکوئی يک خيزش انقالبی"
ميدانند، و اين بازی مسخره  
ضد آزادی و ضد حقيقت را 

فرصتی برای متشکل "  حتی 
شدن صفوفمان، افزايش 
دستمزدها، تحميل بيمه بيکاری 
و بازنشستگی، آزادی زندانيان 
سياسی، پايان دادن به تبعيض 
جنسيتی، تحميل آزاديهای 
سياسی و مدنی و فرهنگی، 
تحميل پوشش اختياری و لغو 
حجاب و باالخره برای گسترش 
اعتراضاتمان و به چالش کشيدن 

" کل اين حکومت تبديل کنيم
 .ميدانند

بدين ترتيب از نظر اين حزب  
و خط سياسی راست حاکم بر 

" محاسن"رهبری آنها اين همه 
در ورای اين نمايش مسخره 

اما سوال اين !  قابل تحقق است
سال گذشته چرا  ٣٨است  در 

هيچيک از اين ادعاهای غير 
واقعی پوپوليستی  و مردم  
فريب از اين طريق متحقق 

وقتی می گوييم !   نگرديده است؟
شما نيز در چهار !  دوستان

چوب خط سياسی کنونی امثال 
سياست  "  حزب توده و اکثريت"

گذاری می کنيد و به چنين 
نمايش و مضحکه ی برخورد 
می کنيد، به کمونيزم کارگری 
ربطی نداريد، به زيان جامعه و 
امر سرنگونی انقالبی عمل می 
.  کنيد، چرا بايد بر آشفته شويد؟

به جای ظاهر شدن در مقام 
پاسخگوئی و تغير سياست های 
اشتباه آميزتان، چرا  دوباره راه 
توهين کردن  اتهام زدن به منتقد 
و مخالفين سياسی خود را 

 برگزيده ايد؟ 
لينک اين  اطالعيه حککا در  

در اينجا .  آخر ضميمه شده است
توجه خوانندگان محترم را به 
مضمون واقعی پيام اطالعيه اين 

شبح ،"...:  جريان جلب ميکنم
همچنان باالی سر حکومت  ٨٨

باندهای .  اسالمی چرخ ميزند
مختلف حکومت فراموش نکرده 

مردم  ٨٨اند که چگونه در سال 
بازی انتخاباتی را که قرار بود 
برای حکومت اسالمی 

دست و پا کند به    مشروعيت
فراموش .  ضدش تبديل کردند

نکرده اند که مردم بساط 
شان را به ”  انتخاباتی“

سکوی يک خيزش انقالبی 
تبديل کردند واين حکومت را 
به لبه پرتگاه سياسی نزديک 

مضحکه انتخابات .  کردند
اينبار اما در شرايطی کامال 
. جديد برگذار ميشود

اعتراضات کارگری  "...:
در  ،...گسترده تر شده است

کنار اين جوشش اعتراضی و 
وضعيت بحرانی در داخل، 
حکومت اسالمی در جهان و 
منطقه منزوی تر شده است؛ 
حتی باندهای تروريستی 
شيعه اش در منطقه را هم 
نميتواند متحد نگه دارد؛ 
برجامشان شکست خورده 
است؛ دورنمايی برای حل 
بحران ندارند و بی 
. آلترناتيوتر از هميشه هستند

وضعيت جمهوری اسالمی 
آنچنان است که حتی 

مايه دردسر ”  انتخابات“
اينها .  است حکومت سياسی

از سايه خودشان هم 
در چنين ..."!ميترسند

ما بايد و ميتوانيم  شرايطی،
اين بازی سياسی درون 
حکومتی را به فرصتی برای 
متشکل شدن صفوفمان، 
افزايش دستمزدها، تحميل 
بيمه بيکاری و بازنشستگی، 
آزادی زندانيان سياسی، پايان 
دادن به تبعيض جنسيتی، 
تحميل آزاديهای سياسی و 
مدنی و فرهنگی، تحميل 
پوشش اختياری و لغو حجاب 
و باالخره برای گسترش 
اعتراضاتمان و به چالش 
کشيدن کل اين حکومت تبديل 

ما بايد اين مضحکه را .  کنيم
به فرصتی برای قدرتمند 
کردن جبنش سرنگونی و 

فقر و بيحقوقی  پايان دادن به
و اعدام و شکنجه،  سرکوب و

پايان دادن به کابوس 
جمهوری اسالمی تبديل 

 )پايان نقل قول..."( کنيم
هر انسانی با اندک تجربه و 
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! عليه بيکاری متشکل شويم  

درک سياسی از تحوالت 
جاری و تاريخ حاکميت سياه 
رژيم و تاريخ بازی دادن 
اپوزيسيون و بخشی از جامعه  

، در "انتخاباتها"در قالب اين
سال گذشته از جانب  ٣٨طول 

جمهوری اسالمی،  بدون ترديد 
سياست اين حزب در باره 
تحوالت سياسی کنونی ايران و 
از جمله در برخورد به 
کشمکشهای درونی حاکميت و 
نمايشهای انتخاباتی آنرا يک 
سياست عميقا راست، غير 
کارگری و غير کمونيستی و به 
شدت غير واقعی و مضر 

 ! ارزيابی خواهد کرد
بدين ترتيب يکبار ديگر از 
کارگران، زنان، جوانان و هر 
کسی که خود را کمونيست 
کارگری می داند درخواست 
ميکنيم دنبال اين سياستهای 
غير کارگری وغير کمونيستی 

برعکس سياست غلط !   نروند
اين جريان، از مجرای 
انتخابات و کشمکشهای درون 
صفوف اين رژيم مطلقا هيچ 
مطالبه ای  قابل دستيابی 

بر عکس آن موضع !  نيست
راست در اين پروسه ها دقيقا 
مطالبات جامعه دور زده می 
شود و رژيم با گرم کردن اين 
بازی از اساس مطالبات واقعی 
جامعه و بحرانها خودش را 

از اين مسير !  عبور می دهد
يک سر سوزنی آزادی، 
برابری و سعادت و خوشبختی 
متحقق نشده و نمی شود، 
همچنانکه در اين سی و هشت 

هرگز !   سال متحقق نشده است
از اين طريق ملزومات 

" ی هيچ"  روزنه"سرنگونی و 
انقالبی "  انقالب"و "  خيزش

 . ممکن نخواهد گرديد ای
تمام حرف و عمل ما حول  

برسميت نه شناختن اين 
مضحکه، مقابله قاطع با کليت 
آن، پای فشاری بر عدم شرکت 
مردم در آن، و تالش برای 
ويران کردن صندوقهايشان بر 
سرکليه کانديداتوريهای قاتل 

اين رژيم بايد باشد، جز اين، در 
ميدان بازی رژيم و اپوزيسيون 
ملی اسالمی و بی مايه آن نظام، 

 !به بازی گرفته  خواهيم شد
همه مبارزين راه آزادی و 
برابری را به  همراه شدن با 
سياستها و مواضع  انقالبی خود 

 !در اين زمينه فرا ميخوانيم
 

 ٩٦ارديبهشت  ١٦
  ٢٠١٧می  ٥

 متن کامل اطالعيه حککا
http://rowzane.com/
announcements/
article=90893  

ا .  خواهد يافت ق ه رف ي ق ا و ب شم
ه  روس اگاه هستيد در جريان و پ
ا  ا ب ه ان زب انس ری ح ي شکل گ
ت  رک برنامه و اهداف متفاوت ش
ا  ع ب ميکنند و در همين رابطه ط
اوت  ف الف و ت ت ان اخ در بين ان
د در  وان ت ي ن م هايی هست که اي
ی  اي ادبيات و و نحوه بيان انسانه
الش  ل حزب ت ي ک رای تش که ب
د که  اش ه ب ت ر داش ي اث د ت ن ن ميک
ن  ق م واف ورد ت بعضا ميتواند م

ر .  نباشد اض نشريه ما در حال ح
ی  زب م ح نمايندگی نظرات منسج
ود را  ل ش ي ک که قرار است تش
د  ن ر چ د، ه ن ک ي م بطور عموم ن
م  ورد ه ی م ممکن است که خيل
د ن اش ه ب ت . اشتراکات زيادی داش

ا  ت که ت ن اس ان اي الش م ما ت
ان  م مقطع کنفرانس افقها و اهداف
م  ه ه تا انجايی که ممکن است ب
م و  نزديک و در نهايت يکی کني
س  ران ف ن ت در ک ن اس روش
ک  ت ي اس ي ه س دوارم که ب ي ام

 .دست و افقی مشترک برسيم
ما تالش کرده ايم در اين مدت تا 
ت  آنجا که به فکر مان رسيده اس
ی  اي ده ق اهداف سياسی خود و ن
ام  ا ن ی که ب زاب ه اح را ب
د  ن ن ک ي ت م ي ال ع ت ف س ي ون م ک

ر .  بنويسيم ظ ت از ن ن اس ک م م
ول  ق ا ب بعضيها کافی نباشد، و ي

کاليبر حزب درست " بعضيها ما 
زب "  کردن را نداشته باشيم و ح

ران  ت ه ا ب درست کردن کاراز م
ه را  است و تالش ميکنند در نيم
ا  رزه م م پنچرش کنند و يا داري

م ي ن ک ي ال .  را ناامن م ر ح ه ه ب
م اري پ س ي ده م . قضاوت را به اين

ا  ار م دارم که ک در اين شکی ن
ست و  ي بدون اشکال و يا ابهام ن
ان  ارم ه ک دوارم در ادام ي ام
اشکاالت و ابهامات را به حداقل 

ما داريم برای ان تالش .  برسانيم
ا و  رون از م ميکنيم و خيليها بي
د  ي ه ان ام بخصوص در داخل ب

ن .  بسته اند دليلش هم خيلی روش
ای  ه ان ران و انس ارگ ت ک اس
د  ازاديخواه در داخل ايران همانن
ی  زب ه ح وا ب ان، اب و ه ن
ل  اب ال و ق ک ت، رادي ان ت ي ل ي م

ی  اي ر از ره دسترس که به غي
ش  ک طبقه کارگر و مردم زحمت
دف  چ ه ي ال ه ب ه دن ع ام ان ج
ديگری نيستند نيازمند اند و اين 
رم  ب از م ي ن ن حزب دارد به اي

الش .  جواب ميدهد بخصوص ت
وان  ل ج ه نس ت ک ن اس ا اي م
ه  رد ان ک ان و م کارگر از زن
ی  از پتانسيل و راديکاليسم باالي
داران،  م رچ د پ وردارن رخ ب
ان ان  ري ج سياست گذاران و م

 .در راس اين حزب باشند
وط  رب ن م ه م ی که ب اي ج تا ان
ودم را  الش خ ام ت م ود ت ش ي م
داف،  ه اه ان م ي م م که ص ن ميک
م و  برنامه و نقد خود را بنويسي
بيان کنيم، ولی اين به معنای ان 
ر و  ي ق ح نيست که کسی دارد ت
ل ان  اب ق د در م ن ک ي ن م ي وه ت

ن .  ساکت باشيم اکه در اي همچن
. مدت هم همين کار را کرده ايم

دادی  ع م ت ده ي ول م ا ق م ه ش ب
هستند شما با هر زبانی بنويسی 
ل  ب ا از ق ه د ان ي و يا حرف بزن
رای  الت را ب م ات و ج م ل ک
اده  ب ام ي تحقير و توهين در ج
رت  ا پ م رف ش د به ط دارن
ا  ه ا ان ه ب ان ف اس ت ميکنند، که م

ال .  کاری نميشود کرد به هر ح
ای که  ق اميدوارم شما و بقيه رف
ود  وج ع م ر وض ي غ ان ت خواه
ا،  هستيد در نشريه و يا سايت م
ا را  ای م ده ق ت و ن اس ي س
ان  ن پيگيری کنيد و به شما اطمي
ه از  ان م ي م م، که ص ده ي م
ان  ادات ق ت ا و ان م ادات ش ه ن پيش

م ي ن ک ي ال م ب ق ت رات و .  اس ظ ن
ا  نوشته های خودمان را حتما ب

 .شما در ميان ميگذاريم
ما داريم کار خودمان را ميکنيم 
ان  ازم چ س و فعاليت سياسی هي
رده  ک و حزب ديگری را نفی ن

در عين حال با .  و نخواهيم کرد
دی در  ی و ج هيچ حزب سياس
م  ر ه ارگ جامعه و حتی طبقه ک
ده  ن اتش بس نکرده ايم و در اي
ای  ده ق ردو ن م ک ي واه خ م ن ه
سياسی خود را صميمانه، بدون 
ن و  مالحظه و با نظرات روش
ان  ي ی ب اس وم ل پ ازی دي بدون ب

پاسخ رفيق 
رحمت فاتحی 
به رفيق شمی 

!حکيمی  
ه  ان م ي م ت ص اداش با تشکر از ي
م ن اره ک ه اش ت ک د ن ن ه چ . تان ب

د و  ي ت ان هس ري همچنانکه در ج
ه ان  ا ب م م ش ت ه در اين ياداش
ی از  ع م ا ج د، م اشاره کرده اي
ه  ست ب ي ت م ک کادرهای حزب ح
اضافه رفقايی از جريانات ديگر 
ل و  رد در داخ ف ن و انسانهای م
ه  ل دادن ب ک ال ش ارج در ح خ
ردن  حزبی کمونيستی و فراهم ک
زودی  م و ب ي ت ملزومات ان هس
م ي ن . کنفرانس ان را برگزار ميک

ان در  ی م ع م وان ج راخ در ف
ود  سطح کلی اهداف و برنامه خ

ن در .  را اعالم کرده ايم ي ن چ هم
م " سه شماره نشريه  س ي ال ي وس س

ود "  امروز اوت خ ف بطور کلی ت
ی که در  زاب و نقدهايی که به اح
ه  ت وش م را ن رده اي ان فعاليت ک
س  ران ف ن ع ک ايم، اين امر تا مقط
م  زودی ه ادامه خواهد يافت و ب

ام  ن ا ب ت م اي زم " س ي ال ي وس س
راه اندازی ميشود و در "  امروز

ه  ای ادام ه ت ي ال ع سايت هم اين ف
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! زنده باد انقالب کارگری  

 . خواهيم کرد
بار ديگر برای شما و بقيه 
رفقايی که صميمانه تالش 
ميکنند تا فضای سياسی و 
سالمی را برای ديلوگ فراهم 
کنند و متحد کردن انسانهای 
کمونيست و ازاديخواه را امر 
خود ميدانند، ارزوی موافقيت 

. را دارم  

يورت در شهر آزادشهر استان 
گلستان، تعداد قربانيان انفجار 

.نفر رسيد ۴٢اين معدن به   
به گزارش خبرگزاری تسنيم، 

ارديبهشت  ١٩بامداد سه شنبه 
اجساد اين هفت نفر از معدن 

روز دوشنبه نيز . خارج شد
معدنچی ديگر از  ١٣اجساد 

معدن فروريخته يورت در 
.استان گلستان، خارج شده بود  

های  به گزارش خبرگزاری
داخلی ايران، صادق علی مقدم، 
مدير کل مديريت بحران استان 

 ١٨گلستان روز دوشنبه 
ارديبهشت اعالم کرد که در پی 
باز شدن راه دسترسی به تونل 
اول به کمک حفر تونل دوم، 

معدنچی حبس شده  ١٣پيکر 
پيشتر اجساد  .پشت آوار پيدا شد

معدنچی ديگر که برای  ٢٢
نجات همکاران خود از زير 
آوار به داخل تونل حادثه ديده 
بازگشته و کشته شده بودند، از 
 .داخل تونل خارج شده بود

معدن زغال سنگ زمستان 
يورت در آزادشهر استان 

ارديبهشت ماه در  ١٣گلستان، 
پی يک انفجار فروريخت و 
تعدادی از معدنچيان را گرفتار 

وزير صنعت و معدن  .کرد
ايران دليل حادثه را باتری به 
باتری کردن لکوموتيو حمل 
زغال سنگ و انفجار در معدن 
در پی جرقه آن، عنوان کرده 

او البته انباشته شدن گاز . بود
متان را رد کرده و دليل انفجار 
را وجود ذرات زغال سنگ 
.عنوان کرده بود  

وزير کار و امور اجتماعی نيز 
تعداد افراد کشته شده را حدود 

با اين . نفر اعالم کرده بود ٣۵
حال، مدير کل مديريت بحران 
استان گلستان با وجود بيرون 

معدنچی از  ٣۵آوردن مجموعا 
معدن حادثه ديده، اعالم کرده 
که جستجو برای پيدا کردن 
افراد ديگری که ممکن است 
هنوز در معدن باشند، ادامه 
.دارد  

رضا مروتی، جانشين شورای 

هماهنگی مديريت بحران 
: گلستان نيز به خبرنگاران گفت

با توجه به ليست مفقودينی که »
توسط مراجع قضائی و 
فرمانداری آزادشهر جمع بندی 
شده، هنوز تعداد ديگری از 
معدنچيان در معدن محبوس 

.اند شده  
او تعداد افراد محبوس در معدن 
.را اعالم نکرد  

 
 حمله به خودروی حسن روحانی

يک روز پيش از کشف اجساد 
جديد در معدن، حسن روحانی 
برای بازديد از معدن يورت به 
آن محل رفت اما خودروی او 
در طول بازديد و زمان خروج 
از محل با حمله کارگران 

آقای  .خشمگين روبرو شد
روحانی در جمع کارگران 
سخنرانی کرد و تالش دولت 
برای بهبود وضعيت معيشتی و 

در ادامه . کاری آنان سخن گفت
يکی از کارگران معدن با لحنی 
خشمگين و عصبانی مشکالت 
متعدد معدن و رسيدگی نکردن 
دولتمردان محلی به اين 

بازديد  .مشکالت را مطرح کرد
آقای روحانی از معدن يورت به 
آرامی به پايان نرسيد و 
درحاليکه خودروی او برای 
خروج از محل حرکت کرده بود 
با تجمع کارگران و ضربه زدن 
.به بدنه خودرو مواجه شد  

 احضار به دادسرا
از سوی ديگر، در پی انفجار و 
فروريزی در معدن يورت، 
پيمانکار و مدير معدن به 
دادسرای استان گلستان احضار 

هادی هاشميان رئيس کل  .شدند
دادگستری استان گلستان اعالم 
کرد که مدير و پيمانکار معدن 
به دادسرا احضار و بازجويی 

به گفته او اين دو نفر تا . شدند
اعالم نظر کارشناسی به قيد 

ميليارد تومانی آزاد  ١٠وثيقه 
معدنچيان در پی اين  .هستند

حادثه اعالم کردند که معدن 
دستگاه سنج گاز متان و 
امکانات ايمنی کافی نداشته 

برای تماس با هيئت هماهنگ 
کننده تدارک کنفرانس موسس 
حزب با آدرس ايميل و شماره 

 :تلفنهای زير تماس بگيريد
  

Iransocialist2017@gmail.com 
00447740076631 
0046762349683  

ه   ري ار نش ش ت ن ان وازي م
 :سوسياليسم امروز

ار، رد و  ش ت سردبير در ان
 ! ويرايش مقاالت آزاد است

ه  ري ن نش ی در اي االت ق م
ا  ه ن ه ت ود ک ش ي ر م ش منت
اده  ت رس برای اين نشريه ف

 .شود
ا   االت ب ق ت م ي ول ئ مس

 .نويسندگان آن است
حداکثر حجم مطلب منتشره 

با  4در نشريه دو صفحه آ 
 .ميباشد 12فونت 

ه آدرس  ود را ب مقاالت خ
ل  ي م اي
د ي ت رس ف رب زي

rahmatfatehi@yahoo.co.uk 

بر گرفته از سايت ايحاديه آزاد 
کارگران ايران تعداد قربانيان انفجار 

نفر رسيد 43معدن يورت به    

 پيکر آخرين معدنچی پيدا شد
با پيدا شدن آخرين پيکر از 
معدنچيان معدن آزادشهر 
استان گلستان عمليات امدادی 

فارس/به پايان رسيد  
نفر ديگر از جانباختگان  10اسامی 

 حادثه معدن آزادشهر اعالم شد
مديرکل پزشکی قانونی استان 

نفر از  10گلستان اسامی 
جانباختگان حادثه معدن زغال 
.سنگ را اعالم کرد  

به گزارش ايلنا، حسين 
زارعی، مديرکل پزشکی 
قانونی استان گلستان اسامی 

نفر از جانباختگان حادثه  10
معدن زغالسنگ آزادشهر که 

اند را اعالم  احراز هويت شده
.کرد  

:اسامی به شرح زير است  
ابراهيم گنجی -1  

مجيد نيکی -2  

حسين محبوبی نرگس چال -3  

مجيد عليخانی -4  

مهدی سوسرايی -5  

قاسمعلی صادقيان -6  

ابوالقاسم برآبادی -7  

هادی سوسرايی -8  

مجيد طالبی سوسرايی -9  

عباس دامن زن-10  

  19گفتنی است پيش از اين
نفر از جانباختگان حادثه 
انفجار معدن زغال سنگ 
زمستان يورت شهرستان 
آزادشهر شناسايی و تعيين 
هويت ، تحويل بستگان شده 

با خارج کردن اجساد  .بودند
هفت معدنچی ديگر از معدن 


