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هاشمي رفسنجاني در پيامي به همايش حـزب    
اعتدال و توسعه،  در واقع همپالگي هاي درون   
جناح هاي مختلف بورژوازي را به اجتـنـاب از     
افراط و تفريط براي توسعه همه جانبه دعـوت    

 .مي كند
اين روزها جناح هاي مختلف بـورژوازي ايـران     
براي  كشتي اقتصاد و سياست و فرهنگ به گل 
نشسته  نظام شان بهمديگر چراغ سـبـز مـي        
 .دهند و نسخه هاي پي درپي نجات مي پيچند

سياست اعتدال و توسعه روحاني كه مورد تاكيد 
رفسنجاني قرار گرفته، نسخه پوسيده اي اسـت  

پيچـيـده   “  اصالحات” و “  سازندگي” كه از دوره 
 .  شده و مدام به سطل آشغال ريخته شده است

بيت “  اقتصاد مقاومتي” هيچكدام از نسخه هاي 
رهبري و سپاه پاسداران، توسـعـه اقـتـصـادي        
روحاني و  نرمش قهرمانانه در سياست خارجـي  
و گشايش فرهنگي، تا حـاال نـتـوانسـتـه انـد           
ورشكستگي مزمن اقتصادي رژيـم را درمـان         
كرده و چشم انداز توسعه اقتصادي را بـرايشـان   

 .به ارمغان بياورد
 

تورم افسار گسيخـتـه و     .  نفت ارزان شده است
گراني و بيكاري گلـوي تـوده     .  قابل مهار نيست

. هاي ميليوني كارگر و زحمتكش را مي فشـارد 
فساد از سر و كول دولتيان از پايين تا رده هاي 
باالي حاكميت و تا داالنهاي بيت رهـبـري و       

شمشير زنگ زده سـركـوب     .  سپاه باال مي رود
سياسي و فشار فرهنگي با  تهديد كـارگـران و     
مردم و تعرض گاه و بيگاه به ازادي و حـرمـت     

در مقابل ايـن    .  زنان كماكان در هوا مي چرخد
بلبشو، هر دو جناح افراط و تفريط، به طـنـاب     

شيطـان  ” نرمش قهرمانانه و پيروزي مذاكرات با 
اكنـون  .  و رفع تحريم ها آويزان شده اند“  بزرگ

سياست و اقتصاد در ايران حول پايان  معـجـزه   
آميز مذاكرات هسته اي و رفع تحريم هـا مـي     

 . چرخد
با وجود اين، همه مي دانند كه هرگونه سـازش  
و توافق در اين زمينه، هنوز مشكالت تاريـخـي   
مزمن جمهوري اسالمي را بفوريت حل نـمـي     

عمر بهار نرمش و اعتدال و تـوسـعـه و        .  كنند
خوش و بش جناح هاي مختلف بورژوازي، چـه  
در حاكميت چه بيرون از دواير حاكميت بسيـار  

 2صفحه . ... كوتاه خواهد بود

 ٥١ 
ستون   سر 

هشت مارس روز جهاني زن براي هر كشوري معـنـي   
 . فرمايشي پيدا كرده باشد، براي ايران اينطور نيست

. از سي و شش سال پيش تا امروز، اينطور نبوده اسـت 
يك جنبش راديكال، سـكـوالر،    58هشت مارس سال 

غيراسالمي و آزاديخواهانه عليه ارتجاع اسـالمـي كـه      
هنوز قادر نشده بود پايه هاي حاكميت اش را محكـم  
كند، شيپور يك جنگ رودررو، سراسري و ميلـيـونـي    
عليه يك عقب گرد عظيم تاريخي به بشر را بـه صـدا     

 . درآورد
از آن روز تا امروز كه نسل انقالبيوني كـه در صـف         
مقابل اين جنگ و در  برابر آن عقب گرد مـقـاومـت      
ميكردند قتل عام شدند، مسئله زن مسئله هـر روزه      

از آن روز تا امـروز  .  حاكميت در ايران باقي مانده است
آتشيـن  “  هاردكرهاي” كه نسل دوم آيت اهللا زاده ها و 

مزاج امر به معروف و نهي از منكر، تماما به شكـسـت   
ايدئولوژيك شان اذعان دارند، شكستي كه تسليـم در    
مقابل مقاومت زنان يك ركن آن است، مسـئلـه زن       

خـواه  .  كماكان مسئله حاكـمـيـت در ايـران اسـت           
نمايندگان خودگمارده جنبش زنان در حاشيه آقـاي    
روحاني به آن اعتراف بكنند يا نه، جنـبـش احـقـاق       
حقوق زنان و پس زدن تـحـقـيـر و زن سـتـيـزي              
سيستماتيك جمهوري اسالمي ايران زنده و آتش زيـر  
خاكستري است كه خواب از چشم سران رژيم هميشه 

 3صفحه . ... و در هر مقطع به شكلي، ربوده است

 !دست از سرشان بر نمي داريم
 مارس امسال همه مطالبات زنان همين امروز 8
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و اين موضوع راه بـراي      .  اگر سيريزا شكست بخورد نا اميدي بزرگي مردم يونان و اروپا را فرا خواهد گرفت” 
به نقـل از    “  . روي كار آمدن دولت راست افراطي در يونان با اقدامات رياضت كشانه بيشتر هموار خواهد كرد

اوريستيس دولوس، با گرايش كمونيستي، عضو كميته مركزي حزب سيريزا يونان در گفتگو با راديو فردا در   
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 از معلمان تا پرستاران؛
 در دفاع از معيشت
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تعرض دولت  سرمايه داران به سفره كارگران، معلمان، پرستاران و همه زحمتكشان، فالكت بي سابقه اي را به 
ابعاد گراني و تورم و گرسنگي و فقر روز بـروز    .  طبقه كارگر و همه مزد بگيران جامعه ايران تحميل كرده است

در مقابل اين وضعيت فالكتبار، كارگران اعتصاب ميكنند، پرستاران .  سرعت افسارگسيخته تري بخود مي گيرد
 3صفحه ! ... تجمع مي كنند و معلمان تحصن و اعتصاب ميكنند

 سيريزا نبايد 
 !شكست بخورد

 ثريا شهابي

 !خبر كوتاه است
 4مظفر محمدي  ص
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سم یا و ده باد  ی                                          ز وری اسال  گ  

 
سوال اصلي اين است كه جمهوري اسالمي و جناح 
هايش در درون و بيرون دولت، تا كي مي توانند از 
طبقه كارگر و مردم زحمتكش و به جان امـده از      

 .تورم و گراني و بيكاري و فقر و فساد، وقت بخرند
تا كي مي توانند ده ها ميليون اعضـاي خـانـواده        
زحمتكشان جامعه را  با دستمزد ناچيز و بيحقوقي 
مطلق و زندگي چند برابر زير خط فقر، در انتـظـار   

نمايش اصالح طلبان و دولت اعتدال در   .  نگه دارند
همايش حزب شان، تنها گـوشـه اي از تـدارك            
جناحي از بورژوازي براي متوهم كردن و فـريـب       
دادن و با وعده هاي توسعه اقتصادي در مـقـابـل      

و .  توده هاي ميليوني كارگر و زحمـتـكـش اسـت      
جناح رقيب هم راهي ندارد جز اينكه بـار ديـگـر        
شمشير را از رو بسته و طبقه كارگر را به مـبـارزه     

 . رودر رو و اجتناب ناپذير بطلبد
در نهايت، سرنوشت هر دو جناح بورژوازي بـا هـر     
تغيير سياست و يا مانور و وقت كشي و در انتـظـار   
نگه داشتن مردم را، جنگ اصلي طبقه كارگري كه 
چشم به اتحاد و همبستگي طبقاتي دوخته اسـت،  

وردي كه امروز جناب رفسنجـانـي   .  تعيين مي كند
به خود و همپالگي هايش فوت مي كـنـد، بـراي        
احتراز از رودر رويي با انقالب اجتماعي توده هـاي  

 . ميليوني طبقه كارگر و مردم زحمتكش است
پيام رفسنجاني ريس يك كارتل اقتصادي و مـالـي   
بزرگ در ايران، در واقع رو به مردم است كه مبـادا  
تجربه انقالب و بهار عربي را كه گويا بخاطر افراط و 
.  تفريط به جايي نرسيد را الگوي خود قرار دهـنـد    

چرا كه به قول ايشان، ذات و انتخاب مسـلـمـانـان     
و اين صد الـبـتـه    .  طريق اعتدال و ميانه روي است

توصيه همه سرمايه داران و كارتل هاي اقتصادي و 
مالي جمهوري اسالمي از بيت رهبري تا سـپـاه و     
ديگر بخش هاي سرمايه در ايران به كـارگـران و       

اما اين ها فراموش هم نمـي  .  مردم زحمتكش است
كنند كه شكم گرسنه ايمان نمي شنـاسـد و ورد       
اعتدال و ميانه روي در مقابل جـنـگ طـبـقـاتـي         
ستمكشان و استثمار شدگان عليه ستـمـگـران و      
غاصبان نان سفره كارگران و زحمتكشان و زخـم      
ديرينه حاصل از تبعيض و بي حرمتي بر قلب زنان 

نسخه و پيام .  و جوانان، تاب مقاومت نخواهد داشت
كارگرن و كمونيست ها براي نجات جامعه ايـران،    
تامين يك اتحاد طبقاتي، تشكيل حزب انـقـالبـي      
كارگران در مقابل حزب اعتدال، اصالح طلـبـان و     
حزب اهللا اصولگرايان، براي سازماندهي يك قـيـام     

 . اجتماعي و انقالب كارگري است

 ...پيام آيت اهللا 

 
پيروزي سيريزا، حزب چپگراي يونان در انتخـابـات   
پارلماني اين كشور، با  حمايت بخش وسيـعـي از     
طبقه كارگر و مردم محروم در يـونـان، بـيـانـگـر         

در .  پيروزي اميد به تغييرات راديكال در اروپا بـود   
اين انتخابات، اميد به تغييرات راديكال در راستـاي  

 .  منافع اكثريت مردم محروم در يونان، پيروز شد
 

در حاليكه در اروپا دولت هاي دست راستي، و در   
راس آنها دولت بريتانيا، در نمايش بي حقوقي و بي 
قدرتي جمعيت تحت حاكميت شان، در تحقير هـر  
روزه بيكاران، معلولين و  تامين اجتماعي بگـيـران،   
پناهندگان و مهاجرين، هر روز از روز قـبـل زبـان      
مشمئزكننده تري بكار ميبرند، سخـنـرانـي هـاي       
پرشور رهبر حزب چپگراي يونان در مرهم گذاشتن 
بر زخم ميليونها بيكار تحقير شده در يـونـان، در       
حمايت از حرمت انساني محرومين جـامـعـه كـه       
كمرشان زير بار فشار بحران اقتصادي خـم شـده       
است، نمي توانست مورد حمايت قلبي و وسـيـع       

 . ميليونها نفر در سراسر جهان قرار نگيرد
 

بدون اينكه سيريزا داعيه اي در مورد تـغـيـيـرات       
بنيادين در اقتصاد و سياست در اين كشور داشـتـه   
باشد، نفس عروج اميد به تغييـرات راديـكـال در        
يونان از طريق به قدرت رسيدن اين حزب، نـفـس   
باال بردن پرچم احترام به انسان و به نمايندگـي از    

“ شـمـاتـت   ” محرومين جامعه، تعرض كه نه، صرف 
سرمايه داري، بالفاصله در محافل چپ و كمونيست 
اروپا نوري از اميد به سوسياليسم را در دل ها زنده 

 .  كرد
براي تـبـديـل ايـن         .  سيريزا نبايد شكست بخورد

از يك آرزوي قلبي به امري ممكن، بـايـد     “  نبايد” 
.  گرايش كمونيستي در اين حزب قدم پيش بگذارد

عالوه بر تالش براي به حداقل رسانـدن صـدمـات      
برنامه هاي رياضت اقتصادي و مقابله با بسته هـاي  
به اصطالح نجات بخش اتحاديه اروپا و كمـك بـه     
اقشار كم درآمد، موانع اتحاد و تشكل طبقه كارگـر  

در يك حزب كمونيستي كه براي كسـب قـدرت       
 . سياسي مبارزه ميكند را فراهم كند

 
فراتر رفتن از مقاومت در مقـابـل بـرنـامـه هـاي           
اقتصادي اتحاديه اروپا و تالش براي تامين كـار و      
حداقل معيشت قابل قبول و بـا اسـتـانـداردهـاي        
زندگي انسان معاصر تنها و تنها ميتواند كـار يـك     
حزب سياسي كمونيستي با يك برنامه اقـتـصـادي    

برنامه اي كه بتواند در مقابل تعارض .  بنيادين باشد
و تناقض رفاه عمومي با سوخت و سـاز كـاركـرد        
سرمايه، اثباتا الگوي اقتصادي متفاوتي را پـيـاده       

 . كند
 

رفاه و معيشت مناسب با استاندارد قابل قبـول در    
جهان مدرن و معاصر، با توليد براي سود خوانـايـي   

اين را چين، اين بهشت وفـور سـرمـايـه و         .  ندارد
اين تنـاقـض را     .  فراواني كار و شغل، نشان ميدهد

نمي توان تنها با مقاومت در مقابل بـرنـامـه هـاي       
رياضت اقتصادي و كمك به رشد توليدات كالكتيـو  

هنگامي كه طـبـقـه كـارگـر و          .  كوچك حل كرد
محرومين جامعه كمترين مالكيتي بر مهـمـتـريـن     
ابزار توليد جامعه ندارند، در بعد اقتصـادي خـلـع      

و براي دسترسي به مهمترين ابزار توليـد  .  سالح اند
در جامعه،  كسب قدرت سياسي طبقه كارگر پيش 

 .   شرط است
فراتر رفتن از برنامه هاي اقتصادي امروز سـيـريـزا،     
بالفاصله با موانع سياسي و اقتصادي و مـيـتـوانـد       
حتي با موانع نظامي شركاي در قـدرت و هـمـه        

از ايـن رو      .  بورژوازي يونان و اروپا مـواجـه شـود     
تعجيل براي سد بستن در مقابل مـوج نـاكـامـي         
سيريزا، سد بستن در مقابل موج برگشت و تعـرض  
سياسي و اقتصادي كل بورژوزاي اروپا و يـونـان،       

 . مهمترين امر گرايش كمونيستي اين حزب است
سيريزا اعتماد طبقه كارگر و محرومين يـونـان و       

اين سرمايه و مهمـتـريـن    .  اروپا را همراه خود دارد
گرايش كمونيستي آن ميـتـوانـد    .  سرمايه آن است

اين اعتماد را نه در جهت مديريت منصـفـانـه تـر       

اقتصاد سرمايه و نشاندن اقتصاد دولتي بـه جـاي       
خصوصي و يا با فاصله گرفتن از اتحاديه اروپا،  كـه  
در راستاي رفع موانع اتحاد و تشكل طبقه كـارگـر   

حزبي كـه  .  براي ايجاد حزب كمونيستي بكار بگيرد
آماده باشد،  بخواهد و اشتهاي آن را داشته بـاشـد   
كه قدرت سياسي را تصرف كند و به اتكـا آن، بـا       
قدرت برنامه هاي اقتصادي دگرگون كننده خود را 

 . به نفع محرومين جامعه، اجرا كند
ناكـامـي سـيـريـزا        .  اوريستيس دولوس، حق دارد

شرايط به قدرت رسيدن يك جريان راست افراطـي  
طبقه كارگـر يـونـان و        .  در يونان را هموار ميكند

گرايش كمونيستي حزب سيريزا بايد بتواند خود را 
براي تقابل هاي بعدي آماده كند،  براي جدال ها و 
رويارويي هاي طبقاتي كه در پيش است تجـهـيـر    
. شود و براي كسب قدرت سياسي به ميدان بيـايـد  

فردا ميتواند ديـر  .  براي آن بايد از امروز تدارك ديد
 . باشد

 ...سيريزا نبايد 

واقعيت اينست كه دولت مهم ترين ابزار طـبـقـه    
حاكمه براي تحت انقياد نگاهداشتن تـوده هـاي     

تاريخا ظهور دولت حـاصـل     .  تحت استثمار است
بوجود آمدن استثمار، پيدايش طبقات و تقسـيـم   
جامعه به طبقات استثمارگر و تحت استثمار بوده 

عليرغم همه پيچيدگي ها در سـاخـتـمـان     .  است
دولت هاي امروز، دولت همچنان دستگاهي بـراي  
اعمال زور است و ارتش ها و دادگاه ها و زندان ها 

دولت قـوه    .  شالوده اساسي آن را تشكيل ميدهند
دولـت  .  قهريه سازمان يافته طبقه حاكمـه اسـت    

هـر دولـتـي،      .  ابزار اعمال حاكميت طبقاتي است
مستقل از هر فرم و ظاهري كه بخود پـذيـرفـتـه     
باشد، چه سلطنت و چه جمهوري، چه پارلماني و 
چه استبدادي، ابزار اعمال ديكتاتوري طبقـه يـا     

 . طبقات حاكم است
 

 -يك دنياي بهتر برنامه حزب حكمتيست (
 خط رسمي 
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اين اعتراضات نداي بخـش اعـظـم كـارگـران و            
زحمتكشان جامعه ايران عليه اين موج تـعـرض و     
تحميل زندگي فالكت بار و بي حقوقي و سـتـم       

بايد به استقبال اين صدا و ايـن تـحـرك          .  است
انساني براي خالصي از فقر و براي دستيابي به رفاه 

بايد دست تك تك كارگران، مـعـلـمـان و         .  رفت
پرستاراني كه در اين مبـارزه حـق طـلـبـانـه و             

بايد به روي   .  شرافتمندانه شركت ميكنند را فشرد
و “  گشايش اقتصـادي ” سران حكومتي كه با فريب 

وعده بهبود زندگي، بيش از يكسال است فـقـر و       
فالكت و بيكاري ميليوني را به جامعه تـحـمـيـل       

 . كرده اند، تف انداخت
 

راه ديگري جز حركت متحد، انساني، اجتماعـي و    
يكپارچه توده وسيع محرومان عليه ايـن تـعـرض      

تسليم و رضا و يا انتظار شفقت از دولـت      .  نيست
حافظ سرمايه و سرمايه داران و دولتمردان شـكـم   
سيري كه از هر گونه وجدان و انسانيت تهي انـد،    

دولت و دلسـوزي      “  الطاف” چشم اميد دوختن به 
ايـنـرا كـارگـران       .  ، راه حل نـيـسـت   “ خانه ملت” 

، مـعـلـمـان و امـروز            ... خودروسازي ها، بافق و 
بايد جلـوي ايـن تـعـرض         .  پرستاران نشان دادند

سازمان يافته دولتي را با صفي متحد و يكپـارچـه   
 . در كارخانه و مدرسه و بيمارستان و محالت گرفت

اعتصابات كارگري، اعتصاب سراسري معلـمـان و     
اعتصاب پرستاران جلوه اي از يك اعتراض توده اي 
و بخش مهمي از مبارزه عمومي و سـراسـري در       

در اين جنگ و جدال اجتمـاعـي و     .   جامعه است
سرنوشت ساز عليه بورژوازي و دولتش كه بـحـران   
اقتصاديشان را بر سفره خانواده هاي كـارگـران و     
معلمان و پرستاران و ديگر زحمتكشان سرشـكـن   
ميكنند، طبقه كارگر نقش پيشتاز و موثر و تعييـن  

اگر مبارزه و اعتراضات طبقه كارگر .  كننده اي دارد
با مبارزات  و اعتراضات عمومي و سـراسـري تـر        
معلمان، پرستاران و همه زحمتكشان جامعه عليـه  
فقر و گرسنگي و عليه تورم و گراني و بي حقوقـي  
محض همراه شود،  كم ترين نتيجه اش سر فـرود  
آوردن دولت و سرمايه داران در مقابل خواستهـاي  

 . همه زحمتكشان جامعه  است
تدارك اين همبستگي و بهم پيوستگي مبارزات و   
اعتراضات توده كارگر و معلم و پرستـار و ديـگـر        
اقشار زحمتكش، بر عهده فعاليـن و رهـبـران و          
پيشرواني افتاده است كه با ستم و استثمار و بـي    
حقوقي سر سازگاري ندارند و براي رهايي از ايـن    
فالكت به  لوالي اتحـاد تـوده هـاي كـارگـر و              

 . زحمتكش تبديل ميشوند
حزب حكمتيست از تحصن و اعتصاب معلمـان و    
تجمعات اعتراضي معلمان و پرستاران حمايت مـي  
كند و كارگران و زحمتكشان وهمه مردم آزاديخواه 
را به همبستگي و حمايت از اين مبارازات دعـوت    

 .مي نمايد
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جنبش حق زن در ايران غيراسالمي و ضداسالمـي  

به شهادت عقب نشيني عظيمي كه جمهوري . است
اسالمي ايران در مقابل مقاومت دونسل تربيت شده 
تحت حاكميت تمام و كمال اسالم محمدي كـرده  

است، جنبش احقاق حق زن در ايران ضداسالمـي،   
اين عقب نشـيـنـي هـا       .  آزاديخواهانه و چپ است

برخالف پروپاگاند هاي رنگ باخته شـاخـه هـاي        
مختلف اپوزيسيون طرفدار يك جناح در حاكميت، 
نه به بركت سياست هاي اصالح طلبان رژيم، كـه    
حاصل پيشروي جنبش مقاومت زنان طي سـي و    

 . شش سال گذشته است
 

تالش نمايندگان خودگمارده اپوزيسيون قانوني در   
ايران، طيفي از روشنفكران مجاز، فمينيـسـتـهـاي     
اسالمي و غير اسالمي كه تالش ميكنند رضـايـت     
دادن خود به روحاني را رضايت دختران و پسرانـي  
كه پس از پديده روحاني متولد شده و  ميـشـونـد    

تـالش مشـاوريـن      .  قلمداد كنـنـد، گـذرا اسـت        
غيرحكومتي روحاني در اپوزيسون،  كـه مـبـشـر         
آشتي اسالم و حكومت اش با  حق زن انـد، بـي       

تالش كساني كه تسليم شدن خود به .  حاصل است
همين درجه از عقب نشيني حاكميت در مـقـابـل      
مقاومت زنان را، كافي و آن را شايسـتـه زنـدگـي       

انسان در ايران ميدانند، تنها پارازيت هايي است كه  
در خال صداي رساي جنبشي كه اين عقب نشينـي  

اين مـوج    .  ها را تحميل كرده است، شنيده ميشود
. پارازيت هاي رنگارنگ ضد آزادي زن، گذرا اسـت   

فراخوان تسليم به جواناني كه اسير قوانين آپارتايد 
جنسي در ايران اند و تالش براي زدن بـرچسـب       
اسالم خوش خيم به عقب نشيني كه به جمهـوري  
اسالمي ايران تحميل شده است، بـيـش از حـد          

 . رياكارانه و رنگ باخته است
 

جنبش احقاق حقوق انساني زن در ايران، دست از   
سر جمهوري اسالمي ايران براي رسيدن به هـمـه   
مطالبات برحق و بي چون و چراي انسـانـي خـود      

ايـن روزهـاي     .  برنداشته است و برنخواهد داشـت   
و آسمان ظاهرا بي ابر، آبستن طـوفـانـهـاي     “  آرام” 

 . عظيمي است
 

طوفان حق طلبي ميليونها ميليون زني كه عليرغـم  
سي و شش سال تالش حاكميت بـراي اسـالمـي      
كردن جامعه و تبديل كردن او به شـهـرونـد كـم       
توقع، خواهر زينب،  توسري خور، سربزير، كـارگـر   
ارزان، مادر و همسر و  خدمه جنسي رايگان، امروز 
بعنوان نيروي كار ميليوني، تحصيل كرده، آماده به 
كار، طالب كار و پرتوقع، گلوي جمهوري اسـالمـي   

در مقابل اين نيروي عـظـيـم    .  ايران را گرفته است
انساني است كه ولي فقيه در هيئت مامور تنظـيـم   
خانواده از پيغمبر و قرآن اش براي بازگردندن زنان 

 . به خانه و براي افزايش جمعيت، مدد مي طلبد
بازگرداندن او بـه    .  غول از شيشه بيرون آمده است
استفاده از اسـالم  .  درون شيشه ديگر ممكن نيست

امروز براي كنترل پيشروي جنبش حق طلبي زنان 
از اين رو است .  در ايران، بيش از اين ممكن نيست

كه بازار طيف اپوزيسيوني كه تالش ميكند جنبش 

زنان را به اين درجه پيشروي قانع كند و اسالم را   
كاري را كه ولي .  با حق زن سازش دهد، گرم است

فقيه و روحاني و رفسنجاني و احـمـدي نـژاد و          
حسين شريعتمداري قادر به انجام آن نيـسـتـنـد،     
توسط طيفي از روشنفكران مجاز و قانونـي و بـه       

اين طيف بـار    .  اصطالح خود سكوالر، انجام ميشود
ديگر خود را سپر بالي جمهوري اسـالمـي ايـران      

طيفي كه گرمي بـازار كسـب و كـار          .  كرده است
سياسي اش به حيات جمهوري اسالمي ايران گـره  
خورده است و با رفتن ولي نعمت خود، آنـهـا هـم      

 . مرخص خواهند شد
هشت مارس امسال در ايران بـايـد صـداي خـود         
جنبش زنان، همان جنبشي كه عقب نشيني هـاي  
تا امروز را تحميل كرده است، به ميدان آيد و اعالم 
كند كه تا دستيابي به همه حقوق اش، دسـت از      

از بيمه بيكاري براي همه زنان .  سرشان برنمي دارد
سال و آماده به كار، تا كـوتـاه      16و دختران باالي 

كردن دست اسالم از زندگي خصوصي و اجتماعـي  
و سياسي زنان و همه مردم، از لغو حجاب اجبـاري  
و برچيده شدن همه قوانين آپارتايد جـنـسـي تـا       
ممنوعيت دخالت در زندگي خصـوصـي مـردم و        
جدايي كامل دين از دولت و جدايي كامل ديـن از    
آموزش و پرورش، دامنه وسيعي از مطالباتي اسـت  

ايـن  .  كه بايد همه آن را همين امـروز خـواسـت       
خواست ها حداقلي است كه دسترسي فـوري بـه       
. آنها، حق بي چون و چراي هر شهـرونـدي اسـت     

نبايد هيچ نسل ديگري قرباني تبعيض جنـسـي و     
محروميتي باشد كه منشا آن قوانين عقب مانده و   
عشيره اي و برده دارانه اسالمي و تبعيـض آمـيـز      

 . حاكم بر جامعه ايران است
 

هشت مارس در ايران نه يك روز فـرمـايشـي كـه       
روزي از نمايش قدرت و مطالبات جنبش احـقـاق     

امسال كه در سراسر ايران صداي .  حقوق زنان است
اعتراض طبقه كارگر، ساير بخش هـاي مـحـروم        
جامعه از جمله معلمين، از هر گوشـه و كـنـاري        
شنيده ميشود، هشت مارس بايد توسط فـعـالـيـن     
راديكال جنبش زنان سازمان يابد و علني بـرگـزار     

در شرايطي كه جامعه عقب نشـيـنـي هـاي       .  شود
جدي به حاكميت در عرصه تـعـرض فـرهـنـگـي         
تحميل كرده است، در شرايط شكست ايدئولوژيك 
اسالم در حاكميت ايران، جنبش احقاق حـق زن      
بايد به ميدان بيايد و در روز هشـت مـارس بـه          

 . هرشكل و طريقي كه ميتواند ابراز وجود كند
 

نبايد خالء حضورعلني اين جنـبـش بـا نـجـواي          
پارازيت جنبش اسالم پاستوريزه روحاني كه اخبـار  
اعدام هايش از تمام رفقاي قبلي خود اگر بيـشـتـر    

 .نباشد كمتر نيست، پر شود
 

 زنده باد هشت مارس
 زنده باد برابري زن و مرد 
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با سقوط آسانسور حمل بار  93بهمن  28در تاريخ 
 8در يك مجتمع مسكوني نيمه ساز در اصفهـان،    
 . كارگر جان باختند و يك كارگر بشدت زخمي شد

ديروز عسلويه و ايران خودرو،  امروز و هـر روزه         
خبر دردناك قربانيان قتلگاه نظام كثيف سـرمـايـه    

 ! داران در جمهوري اسالمي ايران
سـال   10بنا به گزارش سازمان پزشكي قانوني  در 

هزار كارگـر   13، بالغ بر ) 1393تا  1383( گذشته  
ايـن  .  در حوادث كار جان خود را از دست داده انـد 

تنها بخشي از مرگ و مير كارگران تحت پـوشـش     
گزارشـهـاي   .  بيمه هاي اجتماعي را شامل مي شود
كارگر  2000گوناگون ديگر حاكي از مرگ بيش از 

و اين يعني بي سـرپـرسـت شـدن       !  در سال است
 200هزار و در مدت ده سـال       10ساالنه بيش از 

 ! هزار عضو خانواده كارگري
و اين يعني تخريب و تباه شدن زندگي چند نسـل  
از خانواده هاي كارگري بي پناه و بي سرپرسـت و    
رها شدن و ذوب شدن در حاشيه جـامـعـه و در        

هر روز خبر كشـتـار كـارگـران در         ... !  خيابان ها 
معادن و مراكز كار  بر اثر ناامني محيـط كـار در       

بـراي  .  حاشيه مدياي بورژوازي منتشر مـي شـود      
كارگر .  بورژوازي مرگ و زندگي كارگر ارزشي ندارد

مثل ماشين كارخانه، ابزار توليد براي كسب سـود    
 .است

 ! يك بورژوا مرد! خبر مهم
اگر وزير و ژنرال و ريس جمهور بورژوازي در هـر      
كشوري و بهر دليلي و حتي در رختخواب بمـيـرد،   

پرچم هـا  .  سرتيتر درشت همه روزنامه ها مي شود
برايشان نيمه افراشته مي گردد، عـزاي عـمـومـي       
اعالم مي شود و گله بورژواهـاي حـاكـم جـهـان          
يادداشت هاي تسليت و همدردي مي فرستند و به 

 .مراسم تشريفات خاكسپاريش روانه  مي شوند
اما كشته شدن دسته دسته كارگران در قـتـلـگـاه     
هايي به نام معادن زير زميني و يا مراكـزي چـون     
ايران خودرو، عسلويه و شركتهاي پيمـانـكـاري و      

. يك امر ساده و پيش پا افتاده است...  ساختمان  و 
. نه پرچمي پايين مي آيد و نه عزايي اعالم مي شود

اين دنيـاي  . و نه يادداشت تسليتي ارسال مي گردد
اگر دسـت     .  وارونه را بايد سرجاي واقعي اش نشاند

بورژوازي را با همه وزرا، و كال و روساي جمهـور و    
ژنرال ها و سردارهايشان از حاكـمـيـت و ثـروت         
جامعه كوتاه كني، آب از آب تكان نمي خورد، امـا    
بدون كارگران اين توليد كنندگان نعـمـات بشـر،      

اگر همه مجلس نشينان بورژوازي .  جامعه مي ميرد
ايران را مرخص كني، كك جامعه نمي گزد، اما اگر 
كارگران شركت واحد يا خدمات شهري يك روز و   
حتي چند ساعت كار نكنند، شهر مـي ايسـتـد و        

اگر همه سرداران و فرماندهان و .  خاموش مي شود
ژنرال هاي ارتش و پاسدار و بسيج را خلع  درجه و 
مدال كني و اگر همه امام جمعه ها را از سمپاشـي  
و مسموم كردن جامعه منع كني، هواي جـامـعـه      

اگر جامـعـه   .   براي نفس كشيدن سالم تر مي شود
دست ما باشد، اگر حاكميت دست طبقـه كـارگـر      

باشد اين خيل مفت خور و انگل جامعه را لـبـاس     
مدنيت  پوشانده و به كارخانه و كارگاه ها  روانـه      
مي كنيم تا به شرافت كار و توليد براي نياز بشر نه 

و آن وقـت    .  براي سود سرمايه داران مفتخر، شوند
است كه مرگ يك كارگر، تنها يك كارگر در معدن 
يا  خودرو سازي و ساختمان سازي در هر كـجـاي   
دنيا و بر اثر سانحه اي غير قابل پيش بينـي، يـك     
فاجعه انساني خواهد بود كه سيل يادداشت هـاي    
تسليت كارگران را از سراسر جهان در بر خـواهـد     

خانواده كارگران جانباخته اگـر چـه  بـه          .  داشت
تنهايي در سوگ همكاران و عزيزانشان نشستند و   
صداي اعتراض شان را به اين جرم جديد بورژوازي 
بلند كردند، اما شايسته تسليـت و هـمـدردي و          
بيشترين حرمت انساني از جانب همه هم طبقه اي 
هاي ولو  ساكت و بهت زده خود و شايستـه گـرم     

پـيـام هـمـدردي       .  ترين محبت هاي انساني انـد   
كارگران متشكل در تشكلهاي كـارگـري عـكـس         
العملي طبقاتي و ارزشمند و گـوشـه اي از ايـن          

 .تصوير طبقاتي است، اما كافي نيست
بهترين ياد و احترام كارگران جان باخته مـعـادن،     

و تنها راه پايان ...  ساختمان، ايران خودرو، عسلويه 
دادن به فاجعه هاي انساني كشتـار كـارگـران در        
قتلگا ه هاي ناامن كار و استثمـار وحشـيـانـه بـا          
دستمزد ناچيز و تبعيض و تحقير بورژوازي، پاييـن  
كشيدن و فراري دادن حاكمان دولت سرمايه داران 
چون خامنه اي ها، احمدي نژاد و رفسـنـجـانـي،       
روحاني و جعفري و محجوب ها و ديگـر خـدم و       
حشم سياسي و نظامي بورژوازي ايران و برافراشتن 

 .پرچم سوسياليسم، آزادي و برابري است

 
 

استثمار و تبعيض و بي حقوقي در ابعادي اينچنين عظيم، و در اشكالي اينچنين عيان، 
بدون تسليم و رضايت توده وسيع خود استثمار شوندگان و بدون موجه قلمداد شدن اين 

توجيه كردن اين وضعيت، ابدي و . مناسبات در اذهان خود قربانيانش سر پا باقي نميماند
ازلي و طبيعي قلمداد كردن آن و ترساندن و برحذر داشتن فرودستان جامعه از شورش 

. عليه اين مناسبات، وظيفه روبناي فكري و فرهنگي و اخالقي در اين جامعه است
زرادخانه فرهنگي و اخالقي بورژوازي عليه آزادي و رهايي انسان عظيم و خيره كننده 

بخشي از اين ابزارها از اعصار كهن به ارث رسيده اند، اما مطابق نياز جامعه . است
 . بورژوايي نوسازي و بازسازي شده اند

 
اديان و مذاهب رنگارنگ، عواطف و تعصبات اخالقي جاهالنه، قوم پرستي، نژادپرستي، 
مردساالري، همه و همه حربه هاي فكري و فرهنگي طبقات حاكمه در طول تاريخ براي 

همه اينها در اشكال نوين و . خفه كردن و سربزير نگاهداشتن توده كاركن جامعه بوده اند
ظرفيتهاي تازه، در عصر ما در خدمت مصون داشتن مالكيت و حاكميت بورژوايي از 

 . ...تهديد آگاهي و تعقل و نقد طبقه كارگر و مردم تحت استثمار قرار دارند
 
 

 فرهنگ، ايدئولوژي و اخالق
 خط رسمي -يك دنياي بهتر برنامه حزب حكمتيست (

نا  و   راد
Radio Neena  

شب به  9تا  8:30راديو نينا هر شب ساعت
وقت تهران از طريق ماهواره هاتبرد پخش 

راديو نينا را گوش دهيد و آنرا به . ميشود
 .دوستان و آشنايان خود معرفي كنيد
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 تماس با حزب 

hekmatistparty@gmail.com 
ی قالب کار ده باد ا  !ز

 !خبر كوتاه است
 مظفر محمدي  


