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ی ت کار و ی                              ح ا  آزادی                              

 فواد عبداللهي
            

، مـقـطـع ٦٠خرداد سـال ٣٠
تثبيت جـمـهـوري اسـالمـي، 
سرآغاز کودتاي خونـيـن ايـن 

و  ٥٧حکومت عليه انـقـالب 
مردمي بود که اين انقـالب را 

بدون يک نسـل .  ممکن کردند
کشي تمام عيار و برنامه ريزي 
شده در اين مقطع تـاريـخـي، 
جــمــهــوري اســالمــي امــروز 

از ايـن دوره .  موجـود نـبـود
مشخص بـه بـعـد بـيـش از 
صدهزار انسـان را بـه جـرم 
آزاديخواهي و مساوات طلبـي، 
به جرم مخالفت و  تسـلـيـم 
نشدن بـه قـوانـيـن ارتـجـاع 
اسالمي، به جرم اعتصاب براي 
بهبود شرايط زندگي، به جـرم 
دفاع از تداوم انقالب و مبـارزه 
براي رفاه، با قساوت به جوخـه 
هاي اعدام سپردند و بيـش از 
سه دهه فقر و فالکـت و بـي 
حقوقي را به ميليونهـا انسـان 

 . تحميل کردند
رفسنجاني ها و خامنه اي      

هـا در کــنــار نــبــوي هــا و 
محتشمي ها و گـنـجـي هـا، 
الجوردي ها و صفوي هـا در 
جوار محسن رضـايـي هـا و 
خلخالي ها و حـجـاريـان هـا، 
گيالني ها و ري شهري ها در 
کنار خاتمي ها و موسوي ها و 
روحاني ها، همه زيـر بـيـرق 
خميني، يکي از عظيم تـريـن 
کشتارهاي تـاريـخ بشـري را 

نصف اين صف، .  سازمان دادند
اصالح ” شخصيتها و مهره هاي 

و اعـتـدالـيـون امـروز “  طلبي
صحنه سياست در ايرانند؛ بـه 
اين ليست نـنـگـيـن صـدهـا 
جنايتکار ديگر را نـيـز بـايـد 
اضافه کرد که امروز در کابينـه 
روحاني اند، در مجلس لم داده 

اند، در سـپـاه و ارتـش انـد، 
ــازجــو  ــيــســت و   -ب ــال ژورن

و اين تـازه .  کارآفرين شده اند
ايـنـهـا .  همه داستان نـيـسـت

پادوهايي هم داشتند کـه در 
ــع  ــط ــق ــرداد  ٣٠م ، ٦٠خ

کمونيستها، رهبران اعتصابـات 
کارگري و فعالين سياسي را به 
سپاه و ساواما لو مـيـدادنـد و 
امروز زور ميزنند که آن سابقه 

شان را از اذهـان “ درخشان” 

 . جامعه پاک کنند
جــمــهــوري اســالمــي بــا      

حمايت همه جانبه دول غربي، 
در کنار ارتش و بانکها و ذخاير 
پولي، با در اختـيـار گـرفـتـن 
راديو تلويزيون و مـطـبـوعـات 
دولتي که از رژيم سـلـطـنـت 
 تحويل گرفته بود، گُرگرفـتـه

آمد تا آنچه را حکومت شاه به 
همراه موکلين مستـاصـل اش 
نتوانست به سرانجام رسـانـد، 
يعنـي سـرکـوب، مصـادره و 
توقف انقالبي که براي آزادي، 
رفاه و برابري بود، به فـرجـام 

 ٣صفحه .  ...          رساند

 :   60خرداد  30
 !سال گذشت  34 

 مصطفي اسدپور
 

ورود دهها کارگر چينی در رابطه با پروژه ساخت      
دفـاع از " کوره بلند فوالد زرند کرمان باد به بـيـرق 

خـانـه کـارگـر، .  انـداخـت"  اشتغال کارگران ايـرانـی
سخنگوی اتحاديه کارگران قراردادی و پيـمـانـی  و 

بـه "  اقتصـاد ايـرانـی" سلسله رسانه ها و کارشناسان 
ميدان آمدند تا  از حق کارگران ماهر بومی در زرنـد 

صحنه گردان آخر نمايندگان مجـلـس و .  دفاع کنند
مقامات دولتی  و مسئوالن کارخـانـه هسـتـنـد کـه 
سوگند وفاداری  به اصل اشتغال کارگران پيمانـی را 

ورود کارگران چينی  حتی اگـر فـقـط  ! تکرار نمايند
طـبـقـه "  دلسـوزان" خاصيت نمايش ميدانداری اين 

کارگر در ايران را بهمراه داشته باشد، بايد بـه آنـهـا 
 . عميقا خوش آمد گفت

فضای حاشيه اين خبر يک جزء دائمی حمله بـه      
طبقه کارگر در ايران است که در قـالـب بـاصـطـالح 

صـاف و .  دوستی و حمايت از کارگران جريـان دارد
ساده کارفرمای فوالد زرند کرمان بکارگيری کـارگـر 

اين کارفرما .  چينی را برای خود بصرفه تر ديده است
. همان کاری را کرده است که از او انـتـظـار مـيـرود

بدون ترديد جذبه کارگران چينـی در ارزان بـودن 
امـا بـهـره .  نيروی کار آنها در  فوالد کـرمـان اسـت

برداری اصلی در اين ميان بعهده سيـاسـتـمـداران و 
طاليه دران  رسانه ای آنها اسـت، کـه هـم بـومـی 

بيائيد کارگران چينی را از اخبار .   هستند و هم ماهر
و تفاسير حاشيه آن کنار بگذاريد، روزانه چند خـروار 
استدالل و متن مشابه، عالوه بر کارگران افغانستانـی، 

حتی  با ارجاع به کارگران غير بومی  ايرانی، امـا از  
شهر و استان مجاور،  را ميتوانيد سـراغ بـگـيـريـد؟ 

 ٢صفحه ...  بيرقی بر فراز ايران در اهتزاز است که 

!کارگران جهان متحد شويد 	

 مونا شاد
روزنامه قانون و به دنـبـال      

 ٢٦آن هرانا روز سـه شـنـبـه 
مـرد  ٦خرداد، از تجاوزجنسی 

ساله روی  ١١به دختربچه ای 
پل عابر پياده  آنهم در مقـابـل 
چشمان چـنـديـن شـاهـد در 

بـنـا بـه .  تهران خـبـر دادنـد
گزارشات اين شاهـدان حـتـی 
برای اثبات ادعايشـان عـکـس 
هايی از صـحـنـه هـای ايـن 
توحش را با موبايلشان به ثبـت 

ولی هيـچ يـک از .  رسانده اند
شاهدان اقدامی بـرای نـجـات 
از .  جان اين کودک نکرده انـد

اين هم که بگذريم، امـا نـه از 
فمنيست هايی که از رژيم زن 
ستيز اعتدال و تدبير، حـقـوق 
شهروندی و حـقـوق زنـان را 
گدايی می کنند، نه از آنانی که 
حقيرانه در خيـابـان هـا  بـه 

ايـران " پابوس ظريف رفتند که 
در روابط خـارجـی اش "  شان

سربـلـنـد بـيـرون آمـده، نـه 
کـه از شـوق "  دگرانديشـانـی" 

اعتدال دولت روحانی قلمشـان 
از کار نـمـی افـتـد، صـدايـی 

آيا اين جـنـايـت کـم .  برنيامد
ارزش تر از خشک شدن زاينده 
رود و اروميه و قاچاق موميايـی 

های کشف شده است؟  سگـی 
بدسـت نـيـروهـای "  بابی" بنام 

تا يک .   وحشی رژيم کشته شد
هفته سوژه ميديای چـون بـی 
بی سی و صدای آمريکا و منوو 
تو بود که صدای ناله ها و زاری 

آيا .   صاحبش را پخش می کرد
اين خبر را نشـنـيـده انـد يـا 
زندگی کودکان کار و خـانـواده 
ی کارگری آنقدر بی اهـمـيـت 
است که همه خفقان گـرفـتـه 

حقيقت اين است که پروژه .  اند
امن بودن جامعـه " همگی اعالم 

 .است" زير سايه دولت اعتدال
اين خبر وحشتنـاک يـکـی از 
صدها جنايتی است که روزانـه 
زندگی بسياری از کودکان کـار 
و زنان را به تبـاهـی کشـانـده 

تجاوز و زن ستـيـزی در .  است
تاريخ جمهوری اسالمی ايـران 

در دهـه .  سابقه ای ديرينه دارد
شصت صدهـا دخـتـر مـبـارز 

سـال  ١٨انقالبی زيـر سـن 
توسط جنايتکاران جـمـهـوری 
اسالمی مورد تجاوز قرار گرفته 

 . و بعد اعدام شدند
اين قانـون تصـويـب شـده     

پس از آن هم ما .  اسالمی است
در جامعه شاهد موارد متعددی 

 ٤صفحه . ...              بوديم

فردا دير است؛ و امروز 
 !بايد كاري كرد

اطالعيه حزب حکمتيست پيرامون تعرض اوباش جمهوری 
 ٢اسالمی به کارگران معترض ذوب آهن اردبيل     صفحه 

در استقبال از كارگران 
 چيني در ايران

 !آيا به مرگ تدريجي تن داده ايم؟
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خـرداد  ٣١صبح امروز      
يــگــانــهــای ويــژه نــيــروی 
انتظامی به کـارگـران ذوب 
آهن اردبيل به جرم تجمـع 
در مقابل استانداری اردبيـل 

و بستن خيابان در اعتـراض  
ماه عـدم پـرداخـت  ١٦به 

دستمزدهای خود حـمـلـه 
کردند و ضـمـن مـتـفـرق 
کــردن آنــهــا تــعــدادی از 
کــارگــران مــجــروح و بــه 

 . بيمارستان منتقل شدند
اين تنها يک نـمـونـه از     

دهها يورش و حمله نيـروی 
انــتــظــامــی بــه کــارگــران 
معترضی است که خـواهـان 
دستمزد پـرداخـت نشـده 

روزانه دهـهـا .  خود هستند
اعتراض کارگری در هميـن 
زمينه و از هـمـيـن شـکـل 

از کارگـران .  صورت ميگيرد
ــا  ــل ت ــي ذوب آهــن اردب
بازنشتگان صنايع فـوالد، از 
کارگران کارخانه فـارسـيـت 
دورود تا کارگران شـرکـت 
واحد، از کارگران عسلويه تا 
ــا، از  ــی ه ــم ــي ــروش ــت پ
خودروسازيها تـا کـارگـران 

، و ... برق و مخابرات و تـا 
ــدال  ــت ــت اع ــواب دول ج
سرکوب ايـن اعـتـراضـات، 
خفه کـردن و بـه خـانـه 
فرستادن کارگران معـتـرض 
و در بهترين حـالـت قـول 
سرخرمن رشد اقـتـصـادی 
کشور و اشـتـغـال زدايـی 
بيشتر برای دهها ميـلـيـون 
کــارگــر و خــانــواده هــای 

 . کارگری است
طبقه کارگر ايـران نـه      

تنها در تجربه تاريخی خـود 
سال گذشته، بلکه و  ٣٦در 

بعالوه در همين دوره کوتاه 
روحـانـی "  اعتدال" حکومت 

بايد آموخته باشد که پا بـه 

پای اعالم رضايت اين دولت 
ـــورژوازی از رشـــد  و ب
اقتصادی، از افزايش ثروت و 
سامان شـان، سـهـم ايـن 
طبقه جز بيکاری و اخراج از 
کار بيشتر، جز وخيم شـدن 
وضع اقتصادی بخش شاغل 
اين طـبـقـه، جـز فـقـر و 
محروميت کل طبقه کارگـر 
و تــالش بــرای تــبــديــل 
اعتراض و حق طلبی کارگـر 
به رويای ممنوعـه در ايـن 

اين عيـن .  جامعه نمی باشد
آن عدالتی است که جـنـاب 
روحانی و دولتش همراه بـا 
مجلس و بيت رهبری کـل 
دستگاه تحميق آنها وعـده 

آنچه امروز شـاهـد .  داده اند
آنيم، بسيج يگانهـای ويـژه 
برای حمله به کارگران ذوب 

 ١٦آهن اردبيل است کـه 
. ماه است، حقوق نگرفته اند

اين عين عدالت آنها و عيـن 
راه و نقشه ای اسـت کـه 
 . برای آينده ما کشيده اند

سرنوشت کارگران ذوب      
آهــن اردبــيــل و حــمــلــه 
يگانهای ويژه به آنها هـنـوز 
اول کارزاری است که دولت 
اعتدال عليه هر حق طلبـی 
و اتحاد کارگری در دسـتـور 

اين آن چسپ دوقلوی .  دارد
است که کل بورژوازی ايران 
و جناحهای مختلـف را در 
رويای تحقق آن در کـنـار 

امـروز .  هم قرار داده اسـت
ديگر برای تحقق ايـن امـر 
حتی نورچشمان خـود در 
سايت ضدکارگری ايلـنـا را 
. هم تحمل نخواهـنـد کـرد

اخــراج دســتــه جــمــعــی 
" کارگری" مزدبگيران بخش 

ايلنا و عدم تحـمـل اخـبـار 
اعتراضات کارگـری کـه از 
ديوار سانسور اين سايت بـه 

دقت مهندسی شده اسـت، 
 .ادامه همين پروژ است

 
 !رفقای کارگر

رشد اقتصادی جـامـعـه      
قرار است بـا چـوب حـراج 
زدن به زندگی ما و خانواده 
های ما و با بر داشتـن هـر 
نوع مانعی در مقابل تعـرض 
سرمايه به طـبـقـه مـا در 
خشن ترين و وحشـتـنـاک 

 . ترين شيوه متحقق شود
تعرض سازمانيافته دولت به 
زندگی و معيـشـت و رفـاه 
شما، حکم شالق دادن بـه 
کارگر معترض، زنـدانـی و 
بالتکلـيـف نـگـاه داشـتـن 
فعالين کارگری، تـحـمـيـل 
عقب نشيـنـی روزمـره بـه 
طبقه کارگر و باالخره حمله 
وقيحانه جمهوری اسـالمـی 
به اعتراضات شما، هـمـه و 
همه بدون سـکـوت شـمـا، 
بدون اتکا به پراکنـدگـی و 
عدم مـقـابـلـه مـتـحـد و 
سازمانيافته شمـا مـمـکـن 

پای اوباش اسالمی را .  نبود
بايد از محـيـط هـاي کـار 

بــی جــواب .  کــوتــاه کــرد
گذاشتن اين اعتراض دست 
جمهوری اسالمی و نـيـروی 
سرکوب آن را در تـعـرض 
بيشتر و سرکوب عريان مـا 

 .  بازتر ميکند
تعرض اوباش جمهـوری     

اسالمی به کارگران معترض 
ذوب آهـن اردبـيـل بـايـد 
. همين امروز جواب بگـيـرد

اگر همين امـروز و فـوری 
کارگران نـفـت، مـاشـيـن 
سازيها، پتـروشـيـمـی هـا، 
فوالد، ذوب آهن در مقـابـل 
اين تعرض سدی نبـنـدنـد، 
کشتار کارگران معدن مـس 
. خاتون آباد تکرار مـيـشـود

بايد جلوی اين تـعـرض و 
گستاخی جمهوری اسالمـی 

کـارگـران ذوب .  را گـرفـت
آهـن اردبـيـل، عسـلـويــه، 

شرکت واحد و هفـت تـپـه 
به حق ميپرسنـد هـم ...  و 

طبقه ای های مـا در ايـن 
جدال نابرابر کجا هستـنـد؟ 

 چرا ساکت اند؟  
اگــر کــارگــران نــفــت،      

ماشين سازيها، پتروشيـمـی 
ها، فوالد، ذوب آهن و دهها 
مرکز بزرگ صنعتی که بـار 
اصلـی اقـتـصـاد ايـران را 
ــه  ــب ب ــد ل ــردوش دارن ب
اعتراضی متحد و يکپـارچـه 
باز کند، ميتواننـد طـبـقـه 
کارگر ايران را در بسـتـن 
سدی در مـقـابـل تـعـرض 
سازمانيـافـتـه بـورژوازی و 
دولت اعتـدال آن گـامـهـا 

 . پيش ببرند
ــر ايــن       افســار زدن ب

تعرض وسيع و گستـاخـانـه 
بــورژوازی ايــران و دولــت 
اعتدال آن، دفاع از حرمت و 
کرامت انسانی دهها ميليون 
کــارگــر و خــانــواده هــای 
کارگری در ايـن جـامـعـه، 
حــفــظ ابــتــدايــی تــريــن 
استانـداردهـای زنـدگـی و 
تحميل آن بـه بـورژوازی 

ايران، سد کردن اعدامهـای 
هر روزه، و در يـک کـالم 
تامين زندگی انسانی و قابل 
تحمل برای بخش اعظم آن 
جامعه، تنها زمانی مـمـکـن 
است که صـدای اعـتـراض 

ي بـزرگ " نه" يکپارچه ما و 
کل طبقه کارگر ايـران بـه 
اين تـوحـش و بـربـريـت 
عريان، از بزرگترين مـراکـز 
صنعتی و تـولـيـدی ايـن 

افسار زدن .  جامعه بلند شود
بر بورژوازی ايـران و سـد 
کردن تعرض وسيع دولـت 

به زندگی ميليونها "  اعتدال" 
انسان، امروز بـيـش از هـر 
زمان بـه اتـحـاد مـا، بـه 
اعتراض و مقاومت يکپارچه 
. و متحد ما بسـتـگـی دارد

فردا دير است و امروز بـايـد 
 .کاری کرد
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 فردا دير است؛ 
 !و امروز بايد كاري كرد

سم یا و ده باد  ی                        ز وری اسال  گ  

 ٤ادامه مطلب از صفحه ... در استقبال 
  

در  چهار صفحه گزارش خبرگزاری کـار .  ترجيح ميدهند     
ايران يک کلمه و نشانی از سمپاتی و توجه بـه دسـتـمـزد و 

حـق کـارگـران .  شرايط کار کارگران پيمانی ديده نـمـيـشـود
همينقدر است که دندان روی جگر بگذارند  تا شايد شـوالـيـه 
های نجات کارگران ايران، از اتحاديه کارگران پيمانی تا شايـد 
نمايندگان مجلس چاره ای بيانديشند که انها کماکان در مـام 

 .  وطن نانی درآورند و زنده بمانند
در اين ميان انتظار يک سر سوزن انسانيت بـرای کـارگـر      

اگر شورای  کارگری ذوب آهـن وجـود .  چينی بی جهت است
ميداشت بجای اخراج کارگران چينی، بدفاع از حقوق آنها بـر 

دست کارفرما را از تفرقه افکنی و سـوء اسـتـفـاده .  ميخواست
در "  بـومـی" کوتاه ميکرد، و برای  دفاع از اشتغال  کـارگـران 

 .  شازند  حق اخراج کارگران را از  کارفرما سلب ميکرد



ی    ت ت    ٦٨ماره    ٣ حک
   ...سال گذشت  ٣٤

اين جريان بـا کـمـک      
بورژوازي بين المللي و روى 
دوش سنت ملى و باصطالح 
ليبرالى جبهه ملى و حـزب 
تــوده عــلــيــه انــقــالب و 

پـا گـرفـت؛  ٥٧انقالبيون 
سنتي که بيش از هـمـه از 
کارگر و کمونيست هـراس 
. داشت و هـنـوز هـم دارد

سنتي که در طول حياتـش 
جز دوال شدن در مـحـضـر 
شاه و  عشقي جـاودانـه بـه 
مذهب و آخوند چيـزي در 

 .       چنته نداشت
مقطعي   ٦٠خرداد  ٣٠     

است که بالخره بعد از دو 
، ٥٧سال از شروع انـقـالب 

بعد از دو سـال مـقـاومـت 
طبقه کارگر و کمونيسـتـهـا 
در دفاع از دسـتـاوردهـای 
انقالب، با کودتايی خونين و 
کشتاری وسيع، اسـتـبـداد 
اســالمــي را جــايــگــزيــن 
 .  استبداد شاهنشاهي کردند

در فاصله اين دو سـال      
جريان اسالمـي عـلـيـرغـم 
فاالنژيسم، چـاقـوکشـي و 
چماقداري اش، بـا وصـف 
لشکرشي به کـردسـتـان و 
مقابله با طبقه کارگر، اما از 
سرکوب انقالب و تـثـبـيـت 
خود نـاتـوان بـود؛ قـدرت 
دوگانه هنـوز در جـامـعـه 
حاکم بود؛ مردمي که قـيـام 
کرده بودند و پـادگـانـهـا و 
ارگانهاي مسلح شاهنشاهـي 
را خلع سالح کرده بـودنـد 
محال بود تـوسـط جـريـان 
اســالمــي درجــا ســرکــوب 
شوند؛ در فاصـلـه ايـن دو 
سال فضاي سياسي نسبـتـا 
باز شکـل گـرفـت؛ دهـهـا 
سازمان چپ و آزاديخـواه و 
صدها روزنامه متولـد شـد؛ 
کارگران خواهان شرکت در 
دولت بودند؛ بيکاران علـيـه 
بيکاري متشکل ميـشـدنـد؛ 
ــار حــجــاب  ــر ب ــان زي زن
نميرفتند؛ اقشار تحت ستـم 
در کردستـان و تـرکـمـن 
صحرا، همگام با مردم ايران، 
پرچم تداوم مبارزه را بلـنـد 

کرده بودند؛ معلمين، وکـال، 
پزشکـان، دانشـجـويـان، و 
حتي گروه هاي حاشيه اي 
متشـکـل شـده بـودنـد و 
مطالبات خـود را مـطـرح 
ميکردند؛ فعـل و انـفـعـال 
سياسي جامعه، جنـبـشـهـا، 
طبقات و گرايشات مختلف، 
با رفتن سلطنت تمام نشده 
بــود، تــازه داشــت شــروع 

با همان سرعتي کـه .  ميشد
غرب و بي بي سي و بخـش 
ــران  ــورژوازي اي ــظــم ب اع
آلترناتيو حکومت اسالمي را 
مرتب تبليغ ميکرد و جـلـو 
ميگذاشت، مردم از آن مـي 
بريدند، متشکل ميشدند، به 
خيـابـان مـي ريـخـتـنـد، 
تظاهرات ميـکـردنـد و در 
جستجوي آلترناتيويي بودند 
که به انگيزه ها و نيـازهـاي 
بنيادي انقالب عظيم شـان 
عليه استـبـداد و فـالکـت 
شاهنشاهي پاسـخ دهـد و 
آزادي و رفاه را به کـرسـي 

براي بورژوازي ايران .  بنشاند
و جريان اسالمي آلترناتـيـو 
ـــان  بشـــدت  اش، زم
ميگذشت؛ روز بـه روز بـر 
قدرت کـارگـران، زنـان و 
. کمونيست ها افزوده ميشد

ــه  ٧٠ ــشــد ک ــي ســال م
بزرگترين انـقـالب تـاريـخ 
بشري، انقالب اکـتـبـر، راه 
آينده و خوشبختي بشـر را 

هــر .  تــرســيــم کــرده بــود
جنبش سياسي، اجتماعـي، 
فرهـنـگـي و هـنـري کـه 
ميخواست ترقي خواهـي را 
به هويت اش تبديل کـنـد، 
خود را به چپ مـنـتـسـب 

نيروي اجـتـمـاعـي .  ميکرد
چپ ايران، با تمـام فـتـرت 
سازماني و ضعف ذهني آن، 
نيرويي عـظـيـم بـود کـه 
ميتوانست خيلي سريع بـه 
زير روشن ترين سـيـاسـت 
هاي کمونيستي جمع شـود 
و پرچم آزادي و برابـري را 

 . پرچم جامعه کند
به ان جريـان ارتـجـاع      

اسالمي که از اعماق جهالت 
هاي قرون بيرون کشـيـده 

بودند تنهـا يـک وظـيـفـه 
سـرکــوب و درهــم :  دادنـد

کوبيدن چـپ، و مـرعـوب 
کردن مـردمـي کـه بـراي 
آزادي و برابري بپا خواستـه 

جمهـوري اسـالمـي .  بودند
وظيفه اش را به نحو احسن 

 ٦٠خـرداد  ٣٠.  انجام داد
مقطع به سرانجام رسـانـدن 

بـايـد بـه .  اين وظيفه بـود
صـــورت کســـانـــي کـــه 
ميخواهند انسانها، جـامـعـه 
ايران و مردم جـهـان، ايـن 
سالها را فراموش کـنـنـد و 
حقايق را همچون گورهـاي 
بي نام و نشان قـهـرمـانـان 
آزادي و شـرافـت بشـري، 

 ٣٤.  پنهان کنند، تف کـرد
سال پيش بود که جمهوري 
اسالمي به نمـايـنـدگـي از 
جانب بخش اعظم بورژوازي 
ايران و جهان تمام قـوايـش 
را جمع کرد و تهاجم آخـر 
را به سازمانها و کـل مـردم 

ــرد ــروع ک ــت .  ش ــوم ــک ح
اسالمي پرچم اش را بر تلي 
دهها ميليوني از جنازه ها و 
گريختگان و وحشت زده ها 

سال پيش  ٣٤.  کاشته است
بود؛ انگار ثانـيـه اي بـوده 

اما، در اعماق ذهن و .  است
روان ميليون ها نفر تا ابـد، 
مغاک هايي بـه سـيـاهـي 
تاريخ رنج هاي بشر و عمـق 
آرمانهاي شريف انسان، حفر 

اجراي عـدالـت، .  شده است
تنها تسکيني کوچک بـراي 
دردي عـظـيـم اسـت کـه 
هيچگاه از حافظه ها مـحـو 

به اين اعتـبـار، .  نخواهد شد
شــاخــص  ٦٠خــرداد  ٣٠

شاخص هاست؛ نقطه تالقي 
همه جرياناتـی اسـت کـه 
برای خـمـيـنـی هـلـهـلـه 
کشيدند، خواهان حمله بـه 
کردستان و مسـلـح کـردن 
سپاه به اسلحه های سنگـن 
شدند تا سـنـگـر دفـاع از 
انقالب را سرکوب کـنـنـد؛ 
جرياناتی کـه زيـر پـرچـم 
خمينی رژه رفتند و باالخره 
در تصفيه های درونی رژيـم 
با اردنگی بـه اپـوزيسـيـون 

اينـهـا هـمـان .  رانده شدند
لبيک گويان ديروز اند کـه 
امروز هـمـراه و در کـنـار 

، مـعـتـدل ٦٠جالدان دهه 
گشته اند و مدرس تمدن و 

اينهـا سـه .  اعتدال شده اند
دهه است که تالش ميکنند 

، سياهـی ٦٠سياهی خرداد 
به خـون کشـيـده شـدن 
راديکاليسم يک انـقـالب و 
سياهی سرکوب بورژوازی را 

در “  خشونت انقالب” بعنوان 
ذهن و فکر مردم و طـبـقـه 
کارگر بکارند و جامعه را بـه 
تــمــکــيــن بــه ايــن رژيــم 

و اما آن داليـل .   بکشانند
پايه اي که به انقالب علـيـه 
بساط سلطنت منـجـر شـد 
دهها برابر نيـرومـنـدتـر در 
جامعه امروز ايـران وجـود 

دهها ميليون نفر زيـر .  دارد
خط فقر قرار دارند؛ بيکاري 
و فالکت رمقي براي آدم ها 
باقي نگذاشته است؛ آنها که 
شاغلند بايد چـنـد شـغـل 
داشته باشند و بسـيـاري از 
آنــهــا دســتــمــزد خــود را 

جمعـيـت .  دريافت نميکنند
عظيم چند ده مـيـلـيـونـي 
جوان تحصيلکـرده روز بـه 
روز با بازاري خالي از کـار 

هـيـچ چشـم .  روبرو اسـت
اندازي براي خروج از ايـن 

به اين .  وضعيت وجود ندارد
اعتبار، دولت اعتدال، دولـت 

. در ايران نيست“  ناراضيان” 
روحاني ريس قوه مـجـريـه 
. رژيم اسالمي در ايران است

ريـس .  ريس کابينـه اسـت
مــافــوق ســاوامــا و وزارت 
اطالعـات و وزارت کشـور 
حکومتي است که آدمکشي 
وجه مشخصه اصـلـي اش 

اين آدم ريس مافـوق .  است
ــاســت ــه ــدان ــان زن . ســازم

زندانيان در ايـران رسـمـا 
اعداميان در .  زنداني ايشانند

ايران رسما اعداميان دولـت 
اختيار دريـافـت و .  ايشانند

خرج کردن درآمد نـفـت و 
ماليات هاي مردم، پرداختن 
يا باالکشيدن مزد کارگران، 
تعيـيـن سـهـم يـا ابـعـاد 

محروميت مردم از بهداشت 
و مسکن و سوادآمـوزي، بـا 

ايشان است که .  ايشان است
بودجه سپـاه و بسـيـج را 
. تعيين ميکند و مـيـپـردازد

ايشان است کـه اسـلـحـه 
ميخرد و در منطقـه مـوش 

ايشان بزور حجاب .  ميدواند
در حکومت .  سر زنان ميکند

ايشان اسـت کـه احـزاب 
سياسـي اجـازه فـعـالـيـت 
ندارند، که کارگـران اجـازه 
تشکل و اعتصاب و انـعـقـاد 
قرارداد جمعي ندارنـد، کـه 
زنان اجازه زندگي نـدارنـد، 
که مطبوعـات آزاد وجـود 
ندارد، که مردم را به جـرم 
عقايدشـان مـيـگـيـرنـد و 

تعريف شغلي ايشان .  ميزنند
پــاســداري و اجــراي کــل 
قوانـيـن و احـکـام رژيـم 

به اين عنوان .  اسالمي است
قـانـون را .  حقوق ميگـيـرد

همين ها مي نـويسـنـد و 
جاي هيچ .   ابقايش ميکنند

نوع پرده پوشي و مـاسـت 
ايشـان و .  مالي وجود ندارد

دولتشان هـمـان شـان و 
منزلتي را دارند که روسـاي 
گشتاپو در آلمان هيـتـلـري 

 .داشتند
خـردادي  ٣٠اينها همان    

هاي سابق اند که امروز در 
مقابل نيروي عظيـم و پـر 
انرژي نسل حاضر، کـه در 
مقابل کارگـران و جـبـهـه 
آزاديخواهي به تملق گويـي 
و نجات سـرمـايـه داري و 
. نظامشان کشيده شده انـد

هـا و “  خـودي” اينها همان 
مدافعين نظامند که نهايـتـا 
بايد توسط انقالب کارگـري 
از سر راه خوشبختي انسانها 

ايـنــبــار مــا .  جـارو شــونــد
خـردادي  ٣٠نميگـذاريـم 
کمونيسـم !  ديگر تکرار شود

امروز، بـدون سـرسـوزنـي 
توهم و تخفيف بـه عـنـتـر 
بازی بورژوازی، طبقه کارگر 
را برای جدال نهايی عـلـيـه 
. طبقه حاکمه آماده ميکنـد

ما حکمتيستها اينرا تضمين 
 .ميکنيم



ی    ت ت  ٦٨ماره    ٤ حک  

 ...آيا به مرگ تدريجي
با عنوان جهـاد در راه      

خدا به شکل سازمان يافتـه 
ای زنان خيابان مورد تجاوز 
قرار گـرفـتـه و بـه قـتـل 

در خمينی شـهـر .  رسيدند
اصفهان هم اوباش رژيم بـه 
يک مجلس عروسی حمـلـه 
کرده و بـه زنـان تـجـاوز 

آزار جنـسـی زنـان، .  کردند
بخشی از اخبار هر روزه در 
گوشه گوشه ايـن دنـيـای 

از تــوحــش .  وارونــه اســت
اسالمـگـرايـان داعـش در 
سوريه و عراق تا دخـتـران 
افغان که مورد تـجـاوز هـر 
روزه آخوندهای مکتب قـرار 
می گيرند تا ايران کـه در 
مقابل ديـدگـان چـنـديـن 

سـالـه  ١١شاهد به دختری 
تجاوز می شود و آب از آب 

اين دنيای .  تکان نمی خورد
سياه و ترسناکی سـت کـه 
. برای زنـان سـاخـتـه انـد

کودکان و زنانی کـه نـمـی 
توانند لحظه ای آسـايـش 

 .داشته باشند
در کشوری هـايـی کـه      

هنوز نتوانسته اند بر گـردن 
دين و مذهب افسار زنـنـد، 
مذهب با تمـام تـوحـش و 

ضديتش با انسان، با تـمـام 
ارتجاع و بربريتش حاکميت 

ايران تنها نمونه ای .  ميکند
از اين واقعـيـت اسـت؛ بـه 
عربستان و افـغـانسـتـان و 
ترکيه و کشورهـای اسـالم 

بـه .  زده ديگر نگاه کـنـيـد
واتيکـان و قـوانـيـن ضـد 

ايـن .  انسانی آن نگاه کنـيـد
سرنوشت جوامعی است کـه 
هنوز دست مـذهـب را از 
زندگی خود کوتـاه نـکـرده 

جمـهـوري اسـالمـي .  است
حکومـتـی اسـت کـه روز 
روشن، خود تجاوز ميکند و 
هر روز خشونت عليه زنـان 
را به اشکال گـونـاگـون در 

حمـلـه .  جامعه توليد ميکند
هر روز "  بی حجاب" به زنان 

توسط مزدوران نماز جمعـه 
از تريبون ها به عنوان جهاد 
و امر به معروف و وظـيـفـه 
. همگاني قلمـداد مـيـشـود

سـالـه  ٩وقتی ازدواج دختر 
طبق شريعت اسالم مجاز و 
قانونی ست، چطور می توان 
انتظار احيای حقوق زن و 
امنيت و به وعده های پـوچ 

دولت اعتدال و "و بی اساس 
 . دل خوش کرد" اميد
وعده روشنفکران بورژوا      

باال رفـتـن " به اميد معجزه 
جهت تغييـر "  فرهنگ مردم

وضعيـت زنـان، آنـهـم در 
جامعه ای کـه سـرتـاسـر 
خشونت و قانونش زن ستيز 
است، يک دروغ بـزرگ و 

حـامـی و .  فريبکاری سـت
پشتيبان اين عقب ماندگـی 
و تحـجـر و تـجـاوز خـود 
حاکميت و نظام امـروز در 
ايران است که از آن سـود 

چطور است که هـر .  می برد
روز  قانونی عليه زن بـرای 
تبعيض و تحقير و نابرابـری 
و زن ستيزی و حذف زنـان 
از جامعه تصويب می شود و 
سريعا به شکل يک فوريـت 
دولت به اجرا درمـی آيـد، 
ولی ساختن جـامـعـه امـن 
برای زنان نياز به قرن ها و 
سال ها وعده پـوچ و بـی 
اساسی بنام فرهنـگ نـيـاز 

ـــای !  دارد؟ ـــه ه ـــدغ دغ
نمايندگان مجلـس سـاپـور 
زنان است ولـی کسـی از 
تجاوز به ظلمی که بـرايـن 

ساله رفتـه کـل  ١١کودک 
سران جنايتکار مـجـلـس و 
دارودســتــه هــای مــفــت 
خورش واکنشی نشان نداده 

از حکومتی با چـنـيـن .  اند

خصيصه های زن ستيز، جز 
مقصر جـلـوه دادن زنـان 
انتظار پاسخ و راه حل ساده 

 .لوحانه است
سکوت مرگبار جـامـعـه      

در خصوص ايـن فـاجـعـه 
بزرگ، قـابـل بـخـشـش و 

جامعه ای که .  توجيه نيست
با تمام تحقيرها و توهين ها 
عليه زن، ادعا می کنيم کـه 

درصد يعنی بـيـش از  ٦٨
نــيــمــی از جــامــعــه 
دانشگاهيانش را دخـتـران 

ــد ــل داده ان ــا .  تشــکــي آي
مشکـالت جـامـعـه ايـران 
بيشتر از زنان هـنـد و يـا 
افغان است که با تجاوز بـه 

دختران در هنـد و يـا بـه  
آتش کشـيـدن فـرخـنـده، 
ــه ای را  ــع ــام ــم ج خش
برانگـيـخـت و نـمـايـنـده 
خودفروش زن درمـجـلـس 
شان را وادار به اخراج از کار 

آيا به مرگ تدريجی .  کردند
و روزمرگی جامعه تن داده 
ايم که سکوت اختيار کـرده 

 !ايم؟
تجاوز به ايـن کـودک      
ساله و  جنـايـت هـای  ١١

مشابه کـه اخـيـرا در دو 
شهرستان ديگر اتفاق افتاده 

و منجر به تجاوز و مرگ دو 
زن ديگر در شـهـرسـتـان 
ساری شده نبايد بی پـاسـخ 

بايد شهر را روی سـر .  بماند
اينها زنگ .  رژيم خراب کرد

خطرهايی است که دوبـاره 
برعليه زنان به صدا در مـی 
. آيد و کسی پاسخگو نيست

پس پاسخش بدست مـردم 
. و اعتراضـات مـردم اسـت

کودک کار، کودک خانـواده 
کارگری اسـت کـه بـرای 
بدست آوردن لقمه ای نـان 
در خيابان های ناامـن رهـا 

بايد بـه داد ايـن .  می شود
بايـد ريشـه .  کودکان رسيد

های رشد اين ويروس را از 
قـدرت در .  بنيان قطع کرد

دستان من و تو و طـبـقـه 
بايد سايه شوم .  کارگر است

اين رژيم را از زندگی مـردم 
 . و خصوصا زنان کوتاه کرد

حكمتيست  حزب   نشريه هفتگي 

رسمي(  )خط 
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 ...در استقبال از 
کــار، کــار ارزان، کــار      

قراردادی، دستمزدهای زيـر 
خط فقر، بی حقوق محـض 
را فقط شايستـه کـارگـران 

 .ايرانی ميداند
" هواداران" تبليغات اين      

منافع  کارگر در ايـران نـخ 
نما و پوسيده است، کليشـه 
اســت و اســتــدالالت آن 
آشکارا شعور مخاطب خـود 

در .   را به سخره مـيـگـيـرد
شــهــر هــرت هــر اداره و 
مجلس و رسانه ای بـالخـره 
حتما کسی هست که قـبـل 
از انتشار نگاهی بـه مـتـن 

بـالخـره .  مربوطه بـيـانـدازد
کسی هست پيـدا شـود و 
متذکر گردد دست کم يـک 
ميليون کارگـر ايـرانـی در 
خارج کشـور بـا شـرايـط 

مشابه کارگران جيـنـی در 
چطـور .  ايران مشغول کارند

ــزوم  ــه دم از ل اســت ک
پاسداری از حقوق کارگـران 
ايرانی در زمـان بـيـکـاری 

کارگـران کشـور مـيـزبـان  
ميزنيد؟ تمام نظام لـه لـه 

کنان خود را به در و ديـوار  
ميزند، سياست و ايدئولوژی 

"  خـاک پـاک"  بجای خـود،
مملکت را دربـدر بـدنـبـال 
سرمايه خارجی بـه حـراج 
گذاشته اسـت، کـارگـر را 
بمثابه برده بدون هيچ حـق 
قانونی در مناطق آزاد آماده 
بکار نگه داشتـه و هـمـان 
قانون کوچکترين دخـالـت 
چه از طرف دولت و چـه از 
طرف کارگران در نـقـل و 
انتقال سرمايه و سـود آنـرا 
 .    منتفی اعالم نموده است

قرار بود منافع کارگـران     
بومی را پاسداری کنيد، چرا 

 ساکتيد؟ 
اين ناسيوناليسم ايرانـی      

است که باد بـه دمـاغـش 
ناسيوناليسم در .  افتاده است

اساس ايدئولوژيـک عصـای  
دست بورژوازی برای دسـت 
اندازی به طبقه کارگر ملـت 
خود بود که بـنـوبـه خـود 

ميبايست با دامن زدن بـه  
توهم منافع مشترک مـلـی 
خاک به چشـم کـارگـران 

در عصـر جـهـانـی .  بپاشد
شدن سرمايه و تقسيم کـار 

و تولـيـد بـيـن الـمـلـلـی،  
ناسيوناليسم را بـا دشـوار 
ساخته است چرا که او بايـد 
ــدن در  ــي ــن دم ــي در ع
ناسيونـالـيـسـم در مـيـان 
کارگران خودی، در عـيـن 

حــال حضــور و مــنــافــع 
مستقيم سرمايـه خـارجـی  
در مقابل کارگران بومـی را 
. نيز مورد دفاع قـرار دهـد

بورژوازی ايـرانـی در ايـن 
عرصه سنگ تمام گـدشـتـه 

ــت ــم .  اس ــس از در ه پ
کوبيدن انقالب و در سـی 
سال حمله بـه مـعـيـشـت 
طبقه کارگـر و پـس زدن 
هرگونه تشکل و اراده طبقه 
کارگر بنظر ميرسد امروز به 
. هدفهای خود رسيده اسـت

تعرض بورژوازی در ايران به 
طبقه کارگر وحشيانه و بـی 

فقر و بيکاری و .  رحمانه بود
فالکت و بيحقوقی مـحـض 
در همه زميـنـه هـا جـاده 
صــاف کــن ايــن تــعــرض 

 . گشتند
ناسيوناليسم ايرانـی در      

عرصه  سياسی و اجتماعـی 
نه ميتواند و نه ميخواهد از 
اصل طبقاتی خود فـاصـلـه 

اين ناسيوناليسم رو .  بگيرد
به طـبـقـه کـارگـر بـدون 
مالحظه و بد دهـن اسـت، 
حاضر نيسـت حـتـی ادای 
دلســوزی درآورد و وقــت 
خود را صرف وعـده بـرای 

برای .  آينده دور هم نميکند
ناسيوناليسم ايرانی  طبـقـه 
کارگر صف انسانهای منفرد، 
احمق و وامانده ای است که 
در انتـظـار يـک فـرشـتـه 

بـرای .  اشتغال نشسته است
ناسيونالـيـسـت مـا ايـران 
کشوری ممـلـو از کـارگـر 
ارزان و مـاهـر و سـودآور 
است، دلخور است که چـرا 
سرمايه بين المللی چيـن و 

 ٢ص... بنگالدش را 


