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ی ت کار و ی                              ح ا  آزادی                              

رفسنجاني كه هيچكس مطمئن نيست تعداد افـرادى       
اند، كمـتـر از      كه به دستور او در سه دهه اخير كشته شده

حـزب  ” پينوشه باشد، در ديدار اعضـاي        قربانيان آگوستو
عقيده به تحزب در جامعه آزاد كـه      ” :  ميگويد“  كارگزاران

مسؤوليت ها با رأي مردم مشخص مي شود، جزو مبـانـي   
گرفتن حق انـتـخـاب از      ...  پذيرفته شده اسالمي ما است

مردم گناه بزرگي است، فرصت مهمي ايجـاد شـده كـه        
 . “كشور خود را بسازيم

خاطرات خوش و خرم و   .  گويد اين جنايتكار دروغ مى     
  60خرداد    30افتخار حزب جمهوري اسالمي و جنايات  پر

را مضمضه كرده كه با يك امضا يا حركت دست در ركاب 
خميني و خامنه اي و خلخالي و الجوردي جالد و سـايـر     

مهندس شده امروز، انتخاب   -برادران اصالح شده و دكتر 
واقعي مردم انقالب كرده ايران را بـه خـاك و خـون              
كشيدند، و صدها حزب و جريان چپ و كمونيست، هزاران 

        . فرستادند انقالبي پاك و شريف را به ديار عدم 
اسالمى كـه   خوشا جمهورى:  ايشان به چه زباني بگويد     

توانـيـم    در آن ما مجبور نيستيم فقط در حاشيه بمانيم، مى
امروز و  به دنبال ورودمان به كلوپ جامعه جهاني بيش از 
پيش سركوب كنيم، بكشيم و قهرمان آزادى و اصالحـات  

 . و سازندگي بشويم
رفسنجاني و همپالگي هايش، در كنفرانس گـوادلـوپ        

دستگاه حكومت را از نظام سلطنتي تحويل گرفتند و بـا      
تركيبي از ارتجاعي ترين ايدولوژي، نسلي از پيشروتـريـن   

، بـا  57انسانها را سالخي كردند و بر روي خاكستر انقالب 
تحميل بيش از سه دهه استبداد و خفقان سياسي تـا بـه     

اكنون قرار است توسط حـمـايـت و      .  امروز دوام آورده اند
معماري غرب، با پيوستن جمهوري اسالمي بـه كـلـوپ        
جامعه جهاني و جرگه عربستان و قطر و كويـت، طـويلـه      

قرار است روي شـانـه هـاي      .  اسالمي اوژياس گريم شود
خميده و كمرهاي شكسته ميليونها انسان شـريـف پـول      
 .  بيشتري پارو كنند و بساط مفتخوري شان را پهن تر كنند

آزادي عـقـيـده و        ” رفسنجاني عشوه هاي نچسـپ         
را بر متن عضويت امروز جمهوري اسـالمـي در     “  انتخاب

 3صفحه. ...                   جامعه بين الملل سر داده است

!كارگران جهان متحد شويد 	

در “ حق انتخاب”
 !مكتب وقاحت 

 فواد عبداللهي

تظاهرات عـظـيـم و مـوج              
اعتراضات گسترده در بـغـداد و       
ساير شهرهاي عراق، اعتراضاتـي  
كه در مقابل ارتجاع اسـالمـي و     
قومي و نيروهاي مرتجـع نـاتـو،      
صداي آزاديخواهي و عدالتخواهي 
مردم عراق را بيان ميكـنـد، بـار      
ديگر نسيم تحركي آزاديخواهانـه  
و مترقي را بـه وزش در آورده        

بار ديگر در مقـابـل رونـد      .  است
سراسر متعفن در خاورميانه، و در   
مقابل سياهي و خوني كه ناتـو و    
دولت هاي مرتجع منطقه، بـيـش   
از دو دهه  به اين جغرافيا پاشانده 
اند، نسيم بهار عربي ديگري، اين 

 . بار از عراق،  به مشام ميرسد
امروز جهانيان،  در مـقـابـل           

سيماي مهندسي شده و تـزريـق     
شده به بغداد، سيماي  خـون و      
چرك و تحجر،  سيمايي ديگر را   

در مقـابـل تصـويـر       . شاهد بودند
زندگي در وحشـت و تـرس از         
باطالق انفجارات و عمليات هـاي  
انتحاري، در مقابل ترس از رشـد    
باكتري داعش و تـحـركـات و        
حاكميت دسـتـجـات تـا مـغـز           
استخوان متحجر اسالمي شيعه و 
 .  سني، جنبش ديگري قد علم كرد

برخالف تـمـام پـوشـش                
تاريك و ارتجاعي كـه تـوسـط         

مافياي ميدياي غربي، با پـول و    
اسلحه ناتو و ايران  و عربستان و   
قطر و تركيه،  بر جامعه عـراق و    
بر چهره مردم آن كشيـده شـده     
بود، عراق چهره ديگري از خـود    

 2صفحه. ...                نشان داد

 

برگه جريمه در 
 !تعقيب زنان 

  
 
 
 

 ثريا شهابي
     
االسالم  مرداد امسال، حجت 18    

فـر، سـخـنـگـوي           نصراهللا پژمان
كميسيون مشترك فـرهـنـگـي و       
:  قضايي مجلس اعالم كـرد كـه      

براساس ماده يك طرح عفـاف و    ” 
حجاب، مأموران راهـنـمـايـي و         

توانند با آن دسـتـه از      رانندگي مي
رانندگاني كه براي نواميس مـردم    
مزاحمت ايجاد كـرده و يـا در           
خودروي خود اقـدام بـه كشـف          
حجاب و يا در ايام مـاه مـبـارك        

خـواري     رمضان اقـدام بـه روزه        
كنند، برخورد كرده و جـريـمـه     مي

هزار توماني براي آنها لحـاظ   100
 “.كنند
ظاهرا آرزوي حجت االسـالم         

سخنگوي كمسيون فوق اين است 
ماموران راهنمايي و راننـدگـي   :  كه

وظيفه ماموران گشـت ارشـاد را       
انجام دهند و به جـاي امـر بـه          

در تعقيـب  ..  معروف و دستگيري و 
زنان و روزه خواران، بـرگـه هـاي      

 2صفحه...  جريمه را در جاده ها و 

 !نسيم بهار عربي از بغداد 
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خبرگزاري تسنيم از سـايـت            
هاي نزديك به سپاه، طي گزارشي 

 12از قزوين بـه بسـتـه شـدن           
شركت، و عدم پرداخـت حـقـوق      

معوقه چندين مـاهـه كـارگـران          
شيشه آبگـيـنـه، فـرش پـارس،          
كنتورسازي، كارخانه قـفـل كـار        

البته اين وضعيت نه .  پرداخته است
تنها در قزوين بلكه نمونـه اي از      
شرايطي است كه كارگران در نقاط 
مختلف ايران هرروزه با آن دسـت  

اين گزارش حاكي از   .  بگريبان اند

نارضايتي كارگران از بي تـقـاوتـي    
كارفرمايان و مسئولين در برخـورد  
مناسب به اين شرايط  است و در   
ادامه به انتقاد از اين وضعيت  در     

مي پـردازد و      “  ركود فعلي” دوره 
تلويحا ادعـا دارد كـه راه حـل            
مناسبي وجود دارد و آنـهـم البـد      

 . اقتصاد مقاومتي است
از نظر گزارشگر، مشـكـل در          

اين است كه دولت و مسئولين در   
 . ...          اين مورد كم توجهي مي كنند

 4صفحه                               

كارشناسان ”ذوق زدگي 
 !“اقتصادي

 امان كفا

در محكوميت اعمال تروريستي 
 عليه دو سازمان زحمتكشان
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اخيرا شـاهـد دو اقـدام                 
تروريستي علـيـه دو جـريـان         
اپوزيسيون جمهوري اسـالمـي    

سازمان زحمتكشان جناح عمـر  ( 
ايلـخـانـي زاده و سـازمـان            
زحمتكشـان جـنـاح عـبـداهللا          

در كردسـتـان عـراق      )  مهتدي
طبق اخبار منتشر شـده    .  بوديم

اوت    8( 1394مرداد  17در روز 
يكي از عوامل نـفـوذي   )  2015

جمهوري اسالمي قصـد تـرور     
رضا كعبي معاون دبير اول كومه 

جـنـاح عـمـر       ( له زحمتكشان   
را داشـت كـه       )  ايلخاني زاده  

خوشبختانه اين برنامه خـنـثـي    
همزمان در اين روز، چهار .   شد

بمب كار گـذاشـتـه شـده در         
اردوگاه سازمان زحمـتـكـشـان     
عبداهللا مهتدي، كشف و خنثـي  

تاكنون انگشت اتـهـام در     .  شد
مورد اين اعمـال تـروريسـتـي       
بطرف جمهوري اسالمي رفـتـه   

جمهوري اسالمي تاريخـا  .  است
در ترور مخالفين خود چـه در      
داخل ايران و چه در كشورهـاي  
ديگر، از كردستـان عـراق تـا        
كشورهاي غربي پـرونـده اي       

امروز .  روشن و پر از جنايت دارد
ظاهرا جـمـهـوري اسـالمـي          
فرصتي يافته است تا بـعـد از       
توافق  با دول غربي و با حـفـظ   
منافع آنها، عليه اپـوزيسـيـون      
خود، در ايران و در خارج مرزها 
و از جمله در كردستـان عـراق     

 .  دست به هر جنايتي بزند
اقدام اخـيـر جـمـهـوري               

اسالمي و عوامل نفوذي آنها در 
دو سازمان زحمتكشـان، بـراي     
ترور رضا كعبي و بمب گـذاري  
در اردوگاه سازمان زحمتكشـان  
عبداهللا مهـتـدي، شـروع دور        
جديدي از اعمال ترور و جنايات 
عليه نيروهاي اپـوزيسـيـون و      
مخالفين جمهـوري اسـالمـي      

ــزب           ــه ح ــري ك ــت، ام اس
حكمتيست مدتها است در مورد 
آن خصوصا در كردستان عـراق  

ايـن اقـدام     .  هشدار داده اسـت 
تروريستي جمهوري اسالمي بـا  
پيوستنش به جرگه هم پيمانـان  
غرب در منطقه، مانند جنـايـات   
ساير هم پيمانان آمـريـكـا، از      
تركيه تا عربستان،  با سـكـوت   
دول غربي و ميدياي نوكر روبرو 

 . شده است
دفتـر كـردسـتـان حـزب               

مستقل )  خط رسمي( حكمتيست
از هر ارزيابي و فاصله سياسي با 
ايــن دو ســازمــان، اعــمــال        
تروريستـي فـوق را شـديـدا           

ما همه نيروهاي .  محكوم ميكند
اپوزيسيون جمهوري اسالمي را 
براي اعتراض عليـه هـر نـوع        
اعمال تروريستـي جـمـهـوري       
اسالمي چه در ايران و چـه در    

 .خارج كشور فرا ميخوانيم
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در محكوميت اعمال تروريستي 
 عليه دو سازمان زحمتكشان

آرزوي ايـن  .  خيابانها براه اندازند
مقام قانون گذار، ما را به وضـع  

 .  رانندگي در ايران مي رساند
اسفند سال گذشته ريـيـس        

پليس راهور نيروي انتـظـامـي،    
به ازاي   ” :  گفته بود كه در ايران

 25هزار وسيله نقلـيـه،      10هر 
كشـتـه      85تا  84نفر در سال 

به اين آمار بايد رقم “  . مي شدند
آسيب ديدگان مالي، جسمي و   

خود مقامات .  رواني را هم افزود
اعالم ميكنند كه در زمينه مرگ 
در حوادث رانندگي، ايران يكـي  
از باالترين رتبه ها را در جهـان  

به گفته رييس سـازمـان     .   دارد
پزشكي قانوني، بيشترين حجـم  
كشته ها مربـوط بـه حـوادث        

 . رانندگي است
رانندگي در ايران، چه بعنـوان    

شغل و چه بعنوان وسيله تـردد،  

يكي از خطرناك ترين كـارهـا     
متخصصـيـن سـالمـت       .  است

جسمي و رواني ميگويـنـد كـه      
مستقل از وضعيت نـابسـامـان      
ترافيك، آموزش و امـكـانـات      
امنيتي خيابانها و جـاده هـا،         
مهمترين عامل اين كشـتـارهـا    
ميزان  عصـبـيـت و آرامـش         

مـثـال   .  نداشتن راننده ها اسـت 
... ” :   پزشك قانوني ميگويد كـه 

برخورد چكشي در ارائه بـرگـه     
جريمه و در برخورد با رانـنـده     
متخلف، بر اين عصبانيت مـي    
افزايد كه اين مهم ممكن است 
به ديگر حوادث رانندگي منجـر  

 “.شود
اين مقام پزشكي تـوصـيـه         

ماموران مي تواننـد  ” :  ميكند كه
به جاي عصبانيت در برخورد بـا  
متخلفان كه حاصل نگرانـي از    
به خطر انداختن جـان ديـگـر        
هموطنان است، با لبخند بـرگـه   

جريمه رانندگان متخلف را بـه    
 “.آنان تقديم كنند

در چنين وضعيت راننـدگـي        
در ايران، تصـور كـنـيـد كـه          
آرزوهــاي ضــدزن نــظــام و        

االسالم مربـوطـه بـراي        حجت
جريمه كردن زنان بـدحـجـاب،    

آيــا مــامــوران   .  بـرآورده شـود    
راهنمايي رانندگي، كه بايد براي 
تشخيص ميزان تخلف حجـاب  

ارشـاد  ” زن دوره تخـصـصـي      
ببينند، و در عين حال “  اسالمي

براي كاهـش كشـتـار هـاي         
بـرخـورد   ” رانندگي بـايـد از         

با لبخند ” پرهيز كنند و “  چكشي
، آمـاده انـد؟       “ جريمه كـنـنـد   

برگه “  لبخند برلب” هنگامي كه 
جريمه حـجـاب را تـحـويـل          
مــيــدهــنــد، آمــاده انــد كــه       

از آنها هم همچـون  “  متخلفين” 
ماموران گشت ارشاد با مشت و 
لگد استقبال كنند؟ غـيـرقـابـل     

 .  تصور است
اظــهــارات ســخــنــگــوي         

كميسيون مشترك فرهنگـي و    
قضايي مجلس و ماده مـربـوط   
طرح عفاف و حجاب نه بـراي    

تـف  ” اجرا، كه در صورت اجـرا    
برصورت همگي شـان    “  سرباال

خواهد بود،  كـه بـراي امـر          
ايـن  .  ديگري صادر شده اسـت   

قانون و اين اظـهـارات يـك        
كمپين سياسي درون خانوادگـي  

خودشان خـوب  .  حكومتي است
ميدانـنـد كـه افـزايـش دوز            
اسالميت جامعه،  بـخـصـوص      
عليه زنان، نه فقط در حـرف و    
تهديد كه  در عمل،  بـازي بـا     

 .  آتش است
برخالف تبليغات حـواريـون         

“ خوش خيـم ” روحاني، و بخش 
حكومت، اين طرحي براي اجـرا  

اما قرار است مدتي هـم   .  نيست
مـقـام   “  عدم رضـايـت  ” در باب 

رياست جمهوري از اين مصوبه، 

مقادير متنابهي  حرف مفـت و    
نيم پز در مورد شان و مـقـام       
. زنان، به هوا متصاعـد كـنـنـد      

حجت االسالم مربوطه در مورد 
امكان اجراي اين ماده، شـكـر     

نه ايشان .  زيادي ميل ميفرمايند
و نه گشت ارشاد ايشان و نـه      
مامور راهنمايي و رانـنـدگـي        
فرضي كه مشاعرش را از دست 
داده است، قادر به كنترل رشـد    
اسالم ستيزي و بـه تسـلـيـم         
كشاندن زنان به رعايت حجاب، 

 .  نيستند
اين داعيه ها و برنامه  هـا،       

فقط و فقط خاصيت گرم كردن 
و گرم نـگـاه داشـتـن بسـاط          
انتخابات و دولت اعتدال و تبليغ 

كسي آن را .  براي روحاني است
جدي نمي گيرد، خـودشـان در     
صف اول ميدانند خاصيت ايـن    
خط و نشان كشيدن هـا، چـي     

 . است
*** 

 ...برگه جريمه 

ی وری اسال سم!                          گ   یا و ده باد   !ز

چهره مردمـي مـتـمـدن،            
آزاديخواه و مترقي كـه بـراي     
رسيدن به خواست هاي انساني 
شان، به قدرت خود به مـيـدان   

از اين جنبـش بـايـد      .  آمده اند
حمايت كرد و براي به پيـروزي  

 .رساندن آن، كمك كرد
اين حركت آزايخواهانه و         

مترقي، ميتواند رونـد تـمـامـا       
ارتجاعي كه امروز و پـس از      
توافقات دول غربي بـا ايـران       
حاكم است، را نه تنها در عراق 
كه در كل خاورميانه، تـغـيـيـر     

ميتواند در فضاي پس از   .  دهد
اضافه شدن ايران هم به يكـي  

و “  مـجـاز  ” ديگـر از اعضـا         
كلوپ جـانـيـان در        “  قانوني” 

تخريب خاورميانه، و در شرايـط  
 –مانورهـاي فـاشـيـسـتـي           

تروريستي دولت اردوغان، مهـر  
خود را بر اوضاع در خاورميـانـه   

 . بزند، و في الحال زده است
بايد در مقابل تالش نيروهاي   

مرتجع منطقه اي و بين الملي، 
براي تغيير سمت و سوي ايـن    

مبارزه برحق آزاديخواهانـه، در    
مقابل ميليتاريستـي كـردن و       
توطئه كردن و آلترناتيو سـازي  
هاي سنتي كه بيـش از يـك       
دهه است كه در خـاورمـيـانـه     

عروج يـك  .  جريان دارد، ايستاد
جنبش اعتراضي آزاديخواهـانـه   
غير مذهبي و غـيـرقـومـي در       
عراق و در كردسـتـان عـراق،      

 .ميتواند ورق را تماما برگرداند
مردم عراق به حاكـمـيـت         

مذهب و رنگ قومي و مذهبـي  
زدن به جامعه شـان تـوسـط        
ارتجاع امپرياليستي و باندهـاي  

نـه  ” شعارهاي .  محلي نه گفتند
مشت محكمي “  شيعه، نه سني

بر سينه ارتـجـاع قـومـي و           
مذهبي، شيعه  و سني، و لگدي 

بر سناريـو امـپـريـالـيـسـتـي            
خاورميانه قومي و مـذهـبـي،        

 .است
پيروز باد مبارزه برحق و 
 آزادخواهانه مردم عراق

حزب كمونيست كارگري ايران
 )خط رسمي(حكمتيست  -
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حاال كه به سمت انتخـابـات     
مجلسشان لشكركشي ميكنـد  
شلنگ تخته هـايـش بـراي        
طبقه كارگري كه قرار است در 
فقر و فالكت و بي حقوقـي و    
گرسنگي، بـا ارزان فـروش         
كردن نيروي كارش تـوسـط     
سرنيزه دولت و كارفرما، آقايان 
و آقازاده ها و هزار شاخه تو در 
توي سرمايه داري ايران را بـه  
خوان يغما برساند، كامال آشنـا  

تصور كـنـيـد    !  رسواست.  است
يكروز و فقط يكروز دست اين 
شيادان گردن كلفت از زندگـي  
مردم ايران كوتاه شود، تصـور  
كنيد يك لحظه بساط ارتـش،  

سپاه، نيروي انتظامي، بسـيـج،    
پليس، اسيدپاش، اوباش قـمـه   
زن و مافياي مذهب، رسـانـه     
هاي دولتي و ژورناليسم پست 
رسمي در قفس شوند؛ تصـور    
كنيد هراس و تهديد به سوريه 
اي كردن ايران در كار نباشـد،  
آنوقت انتخاب واقعي اكثريـت  
مردم ايران معلوم و مـعـرفـه      

و اين ازقضا تنها زمانـي  .  است
است كه بساط رفسنجاني ها و 
روحاني ها و خامنـه اي هـا       

آزادي احـزاب و    .  برچيده شود
انتخاب واقعي و حقيقي آنموقع 

 . معني دارد
و اما وقيحانه تر، اعـمـال و       

مواضع آن اپوزيسيوني اسـت    
كه در ركاب بـي شـرافـتـي         
ژورناليسم دنياي مـعـاصـر و      
سليبريتي هاي باد به غـبـغـب    
انداخته شده دوزاري، بار ديگر 
يكدست پشـت جـمـهـوري         
اسالمي و دولت اعتدال رفـت  

قبل از آن !  تا مملكت را بسازند
هم در دوران دو خرداد و قبلتر 
به دنبال همراهي كردن امـام    

اينها .  از اين غلطها كرده بودند
امروز يكدست تر از همـيـشـه    
پشت اهداف معامالت هسـتـه   
اي جمهوري اسالمي با آمريكا 
لم داده اند و توتون ميـوه اي    
دود ميكنند تا به جـمـهـوري      

عزيزشان چهره اي رمانتيك و 
 . شكالتي بدهند

يكبار ديگر الزم بود دنـيـا        
بداند كه به غيـر از طـبـقـه         
كارگر، كمونيستها و حزب مـا،  
تمام اين اپوزيسيون در يـك    
اتحاد رسما اعالم نشده علـيـه   
مطالبه رفاه، آزاديـخـواهـي و      
مساوات طلبي اكثريت مـردم    

توافقـات  .  محروم ايران ايستاد
هسته اي اگر  خدمتي كـرده    
باشد بار ديگر به جامعه اعـالم  
كرد كه ملي هـاي چـپ و         

 -راست از سلطنت طلب، توده 
اسـالمـي تـا        -اكثريت، ملي 

ناسيوناليست كرد دو آتشـه،      
همه بدون اينكه الزامـا خـود     
بدانند كه در يك جبهه، پشـت  
يك هدف تمامـا ايـرانـي و        
وطني، پشت يـك تـقـالي        
مبارك ديگر بـراي مشـروع       
جلوه دادن جمهوري اسالمـي  

بار ديگر معلوم شد .  بخط شدند
كه غير از كمونيسـم طـبـقـه       
كارگر، هيچ جريان و جنـبـش   
بورژوايـي، هـوادار انـتـقـال          
جمهوري اسالمـي و رگ و        
ريشه هايش به زبـالـه دانـي      
تاريخ نيست و به همين اعتبار 
هيچ بـورژوايـي دمـوكـرات         

تحميل اسـتـبـداد و        .  نيست
گسترش دامنه هراس و تـرس  
در اشكال متنوع مذهبي و غير 
مذهبـي، آرم و مشـخـصـه           
اردوگاه سرمايه و احزاب راست 
و چپ متعلق به آن در ايـران    

انزواي كمونيسم، طبقـه  .  است
كارگر و حزب حكمتيسـت در    
ميان اين اپوزيسيـون روشـن     
بين بخشا به همـيـن دلـيـل       

اينها براي حاشـيـه اي     .  است
كردن طبقه كارگر و كمونيسم 
اين طبقه، قرارداد مـلـي بـا        
جمهوري اسالمي امضا كـرده  

بي خود نبود زمانيكه تمام .  اند
امت واقعيات انكـار نـاپـذيـر       
سياست در ايران امروز را داد     
مي زد و اعالم ميكـرد مـردم     
ايران به زندگي خارج از دايـره  
جمهـوري اسـالمـي عـادت         

ندارند، ما دو پا در يك كفـش  
گوشمان بدهكار اينهمه پند و   
اندرز عالمي مهندس و دكتر و 
پروفسور كاركشته در اصطبـل  
اعتدال و مكتب رئال پولتيـك  

بيـخـود نـيـسـت كـه           .  نبود
كمونيسم ما و حزب مـا قـادر     
نيست يكبار هم كه شده، حتى 
از سر اشتباه با اين اپوزيسيـون  
بورژوايي، با هرگونه امتـيـازى   

گرايى و ميهن  به اسالم و ملى
پرستى و مرز پر گـهـر و آن       
همه سرچشمه هنر عالم همراه 

 . و همسنگر شود
اينها تا زمانيكه جمهـوري       

اسالمي حكم ميراند، دوش به 
دوش آن مردم را  مي ترسانند 

لذا به .  و سنگرشان معلوم است
صدا درآوردن كوس رسـوايـي   

شان،  اينها، جارو كردن سياست
شـان،     رسم و سنن و فرهنگ

اخالقيات و ارزشهاى معـتـبـر    
شـان،     زندگى سياسى نا جالب

همه اين كارهاى شـاق و در      
عين حال لـذتـبـخـش امـر          
كمونيسـت هـا و انـقـالب           

از مـيـان بـدر      .  كارگري است
كردن جمهوري اسالمي تنهـا  
در گرو متشكل و مـتـحـزب      
شدن كارگران و كمونيستها و   
ساختن آن قـدرت سـيـاسـي       
عظيمي است كه بتواند جلـوي  
همه اشكال و پوست انـدازي    
هاي ممكـن ايـن رژيـم و          

ايـن  .  دنبالچه هاي آن بايستـد 
كار همه آزاديخـواهـان و در       
پيـشـاپـيـش آن كـارگـران           

بايـد اعـالم     .  كمونيست است
كنيم كه ما و كمونيـسـم مـا      
نماينده انتخاب واقعي اكثريـت  
. مردم محـروم ايـران اسـت       

كاري كنيم كه هـمـه دنـيـا         
اعتراضات متحدانه و سازمـان  
و قدرت مان را روشـنـتـر از        

بايد كاري كنيم .  هميشه ببينند
كه قـدرت رهـايـي بـخـش          
كمونيسم ما بر هر ميز مذاكره 

جـامـعـه    ” و بر هر اتاق توطئه 
بـايـد   .  سايـه انـدازد    “  جهاني

همين امروز در كارخانه هـا و    

در محالت متـحـزب شـد و        
قدرت دفاع از خـود را بـه           
جمهوري اسالمي تـحـمـيـل     

اكنون زمـان كـارهـاي      .  كرد
عظيم و تاريخساز به نـيـروي   

متشكل كارگران كمونيست و   
. مردم محـروم ايـران اسـت       

حزب حكمتيست براي چنـيـن   
لحظات و چنيـن كـارهـايـي       

 . ساخته پرداخته شده است

 امنيت ...“حق انتخاب”
 )بخشي از منشور رفاه، آزادي و امنيت مردم ايران(
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رفاه و آزادي بدون احساس امنيت، بدون زندگي در شرايطي امـن،      
كه در آن شهروندان در هراس از فقر،  جنگ و تخريـب، و بـدون       
هراس از  بدتر شدن اوضاع، به هر سرنوشتي كه سرمايه براي آنـهـا   

 . رقم ميزند تسليم نشوند، ممكن نيست
بدون احساس امنيت و برخورداري از امنيتي سالم و انقالبي، كه در    

دل آن  شهروندان بتوانند  رفاه  و آزادي را تجربه كننـد، تـحـقـق       
اين حكم امروز بخـصـوص، در     .  مطالبات برحق مردم ممكن نيست

شرايطي كه جهان سراسر به ميدان تعرض تـروريسـم دولـتـي و           
 .   غيردولتي تبديل شده است، بيش از پيش صدق ميكند

حزب كمونيست كارگري ـ حكمتيست مدافع بـرچـيـدن ارتـش و         
نيروهاي مسلح حرفه اي، انحالل ارتش و سپاه پاسداران و نيز كليـه  
 .  سازمان هاي نظامي و انتظامي و جاسوسي و اطالعاتي مخفي است

حزب حكمتيست دفاع و امنيت را وظيفه نـيـروي مسـلـح مـردم،          
متشكل در كميته هاي محل كار و زيست، مبتي بر آموزش نظـامـي   
عمومي و شركت همگاني در امور انتظامي و دفاعي، و جايگزين آن   

 .   با ارتش حرفه اي و مافوق مردم ميداند
حزب حكمتيست براي فراهم كردن شرايط دفاع، مسلح و غيرمسلح، 
عالوه بر كميته هاي محل كار و زيست، براي شكل گـيـري گـارد      

 . آزادي، مسلح و غير مسلح، فعاليت ميكند
  

با اين وجود مادام كه نيرويهاي مسلح وجود دارند موازين زير بـايـد     
 :  برقرار گردند

ـ اطاعت بي چون و چراي پايين از باال در نيروهاي مسلـح لـغـو       1
هر فرد نظامي حق دارد از اجراي دستوراتي كه به نظر او بـا      .  شود

قوانين كشور در تناقض باشد يا با اصول انسانـي و وجـدانـي وي          
 .  مغايرت داشته باشد امتناع كند

ـ هر كس حق دارد از شركت در جنگ و يا هر فعاليت نظامي كـه  2
 .  با اصول اعتقادات وي مغاير است، امتناع كند

ـ نيروهاي انتظامي بايد در حين ماموريت و انجام وظيفه، اونيفورم  3
نظامي خود را به تن داشته باشند و اسلحه خود را به نحوي حـمـل     

 .  كنند كه ديده شود
ـ  تشكيل نيروي مسلح فاقد اونيفورم و يا انجام ماموريت بعـنـوان   4

 .  پليس مسلح در لباس سيويل ممنوع است
 ـ لغو ديپلماسي سري  5
ـ ممنوعيت ورود كشور به پيمان هاي ضد مردمي، نظامي،  سلطـه  6

 طلبانه و سركوبگرانه 
ـ ممنوعيت گسترش ميليتاريسم، دخالت نظامي ميليتاريسـتـي در     7

كشورهاي منطقه، ممنوعيت مسلح كردن دستـه هـاي قـومـي و           
 .مذهبي 
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خبرگزاري ايراد را در همين    
دولـت  ” خالصه مي كند كـه    

بايستي به توليد كـنـنـدگـان       
داخلي بهاي بيشتري دهد تا از 
قرار اين ركود از بين رود، چـه  

نياز امروز و اصـلـي     ” بسا كه 
اقتصادي مـا سـامـانـدهـي          
توليدات داخلي و مـرحلـه بـه      
مرحله بـا حـل مشـكـالت           
گوناگون توليدكنندگـان، گـام     
نهادن به رشد توليـد داخـلـي      

 “.است
اي كاش كمي دولـت و           

بـه ايـن     “   محترم” مسئولين  
گزارشگر گوش مي كـردنـد،     
دعواها و نزاع هاي جناحي را   
كنار مي گذاشتند و بـه جـاي     
اتالف وقت خود و البد سـپـاه   

عمل “  عاقالنه” محترم، كمي  
مي كردند  تا تمامي مشكالت 
بيكاري و وضعيت رقـت آور      
حقوق و معيشت كارگران هـم  
به پايان مي رسيد و كارگر هم 
سرمايه و كارمزدي را فراموش 
مي كرد ومي توانست براحتـي  
به زندگي شايسـتـه خـود و        
خانواده و كل طبقه اش دست 

 .يابد
گزارشگر مشكل گشا ادامه     

بيكاري با تـجـارت   ” مي دهد، 
خارجي و سودآوري آن و رشد 
مصرف عمومي براي خـريـد     
  كاالهاي خارجي، برطرف نمي

اما نكته اينجاست كه بـا  .  شود
توجه به اهميت توليد داخـلـي   
متأسفانه دولت توجه خوبي بـه  

گويي كل .  “ توليد نداشته است
معضل بيكاري و مشـكـالت     
اكثريت عظيم ايـن جـامـعـه       
همچون يكي از سريال هـاي    

بـي  ” تلويزيوني اسـت كـه         
يك نفر و يا گروهـي  “  توجهي

به نـابـودي زنـدگـي هـمـه           
انجاميده است، و تنها كـافـي     

است كه ناگهان يك قهرمـان  
احـمـدي   ” يا شواليه اي چون   

و يـا از ديـگـر يـاران           “  نژاد
نزديك سپاهي به كمك مردم 
بشتابند، و با برقراري فـرمـان   

همه را   “  اقتصاد مقاومتي آقا” 
به سوي بـهـشـت رونـق و         

 !خوشبختي هدايت كنند
در عين حال و در برخـورد       

و پاسخ به همين وضـعـيـت،      
از جناح طرفدار   -بخشي ديگر 

كه به مرحمت گرماي نـور      -
توافقات هسته “  انفجار” اميد از 

اي روح تازه اي در كالبدشـان  
دميده شده است، ايـنـبـار در      

“ كارشناسـان ” لباس مشاوران 
اقتصادي، به دفـاع از دولـت       

بـا شـعـف      .  اعتدال شتافته اند
زدگي و افتخار نظر مي دهنـد  
كه گويا بعد از دهـهـا سـال        
بورژوازي ايران يكبـاره قـادر     

ادعـا  .  شده نفس راحتي بكشد
دارند كه ديگر ايران حاال مـي  
تواند در جاده ترانـزيـت بـازار      

كـم كـم     .  جهاني شتاب گيرد
اين لفافه گويي بجايـي مـي     
رسد كه انتظار دارند ايران بـه    
قدرتي نظير آلمان و ژاپـن و      
حتي آمريكا در عرصه جهانـي  

 !تبديل شود
خـمـيـنـي        عبدالرضا احمـدي 

كارشناس اقتصادي، در مقالـه  
ديپلماسي اقتصادي نيازمـنـد   ” 

در روزنامه شـرق  “  نگاه ظريف
ادعا مي كند كه آن كشـورهـا   

اي به واسطه جنـگ،   نيز، دوره
هاي سياسي داخـلـي و        تنش

هاي جهانـي، شـرايـط       تحريم
حصر منابع و افول صنعتي را   

اند و امروز به  پشت سر گذاشته
هـاي بـرتـر         يكي از قـدرت   

سياسي، اقتصادي و صنـعـتـي    
و اگـر آنـهـا        “  اند تبديل شده

“ مـوفـق  ” توانسته اند چنيـن    
شوند، پس چرا ايران نه؟ ايران 
كه اين همه منابع طـبـيـعـي       

دارد، موقعيت جـغـرافـيـايـي        
مناسبي دارد، فرهنگ كـهـن     

مسلما مي توانـد در    ...  دارد و 
تنـهـا و     !  همان رده قرار گيرد

تنها دست اندازي كه  در ايـن  
جاده يكطرفه، چـرت جـنـاب      
احمدي خميني را بهم مي زند 
اين اسـت  كـه ظـريـف،             
مسئولين سفارت خانـه هـاي     
ايران در خارج كشور، و ديگـر  
نمايندگان جمهوري اسـالمـي   
ممكن است كه خداي نكـرده  
هول شوند و كلـيـد طـاليـي       

را گـم  “   ديپلماسي اقتصادي” 
به همين دلـيـل الزم       !  كنند

است كه در مقاله اي به آنـان    
يادآوري كنند كه حـواسـشـان    
پرت نشود و همچنان تـخـت   

 .گاز به حركت ادامه دهند
آقاي  احمدي خميني مدعي   

است كه بايستي به ژاپن نگـاه  
كرد و ياد گرفت كه چـگـونـه    
اين كشور بعد از تحمل بمـب  
اتمي توانسته است زبـان زد      

خوب است يكي از   . همه باشد
بـه  “  كارشـنـاس  ”دوستان اين 

ايشان يادآوري كند كه هـيـچ   
آدم عاقلي حاضر نمـي شـود     
سرنشين آن خودرويي شود كه 
در جاده ترانزيـت فـرمـانـش       

ادعاهايي كـه  . دست شما است
آنچنان ناشي و مست گـونـه     
است كه  در همان لحظه اول   
نه تنها كل سرنشينان ايـرانـي   
اين خودرو، بلكه هـر كـارگـر      
آلماني و ژاپني و امريكايي كه 
به يمن استثمار و در شـيـشـه    
كردن جان و زندگي اش كـل  

امپرياليسـتـي     -سرمايه بورژوا 
بنا شده است، را نيز مسلما بـه  

امروز حـتـي     .  كشتن مي دهد
يك بچه دبستاني در ژاپن مي 
داند كه غول سرمايه ژاپـنـي،     

كوششهاي ديپلماسـي  ”حاصل 
دولتمـردان  “  مدبرانه اقتصادي
البتـه ايـن     .  ژاپني نبوده است

انتظار حتي از كارشنـاس مـا     
او هنوز انگـشـت   .  زيادي است

به دهان مانده است و ميگويـد  
توسعه و پيشرفت آلـمـان   ” كه 

بعد از جنگ جهاني دوم محال 
رسيد و كمتر كسـي   به نظر مي
كـرد ايـن كشـور           گمان مي

هاي دولت  دوپاره، كه با كمك
آمريكا فقط سعي در بازسـازي  
لطمات جنـگـي دارد، روزي       
ــعــتــي و        ــدهــاي صــن ــرن ب

اش رقـابـت را در        تكنولوژي
عرصه اقتـصـادي و كسـب        

معنا كند و    بازارهاي جهاني بي
 .“انحصار را در دست گيرد

اگر اين درجه از سطـحـي       
بـراي بـه     “  گـمـان  ” گرايي و 

مجادله رفـتـن بـا هـمـان            
به ظاهر منتـقـد   “  گزارشگران” 

دولت در خبرگزاري تسـنـيـم      
كافي باشد، بـراي مـردمـي        
انقالب كرده در جامعه نظـيـر   
ايران مسلما تنها مشتي لفاظي 

امـروز  .  و مشمئز كننده اسـت   
همه مي دانند كه كل تبليغات 
اين دو طرف براي موجه جلوه 
دادن اين جهنمي است كه هر 
روزه با سياست هـاي مـورد       
قبول كل بورژوازي و دولـت      
اسالمي نماينده آن در ايـن        
جامعه توليد و بازتولـيـد مـي      

كارشـنـاس   ” بايد حداقل .  شود
ما يكبارهم كه شده “  اقتصادي

در خيابان هاي جامعه بشـري  
قدم زده باشد تا بداند، او تنهـا  
سواري موجود در اين برهـوت  

آخر هر خرده بـورژواي  .  نيست
دكان داري هم حداقـل مـي     
فهمد كه مشتري را احـمـق       
فرض كردن، اشتباهي بـزرگ    

آن قدرت هاي اقتصادي .  است
دنياي سرمايه، بدنبال سـود و    
راه حلي هر چند كوتاه مـدت    

عليه هم جنگ هاي جـهـانـي     
راه انداختند، نظـم نـويـن و        
كشتارهاي ميليوني را در سطح 

. دنيا سازمان داده و مي دهنـد 
زيربناي جمهوري اسالمي، و   
كل حاكيمت و جناح هاي آن   
بر اساس همين نظم سرمايه و 
 .بر اين چهارچوب استوار است

نه انتقاد طرفدار اقـتـصـاد         
مقاومتي و نـه ذوق زدگـي         
كارشناسان اقتصادي، نه نـزاع  
ها و نه  توافقاتشان، براي كـم  
كردن مشكالت اقـتـصـادي،      
سياسي و اجتماعي مردم جـان  
. به لب رسيده در ايران نيسـت 

براي دستيابي به هـر گـونـه      
سعادت و بهبودي در زنـدگـي   
واقعي بايد براي مطالبات رفـاه  
و آزادي در قرن بيست و يكـم  

بايستي براي تضميـن  .  جنگيد
امنيت مردم در مقابل تمـامـي   
اين ياوه گويان سـرمـايـه و        
دولت اسالمي شان از همـيـن   

آزادي بـدون    .  امروز آماده شد
تامين امنيت و رفاه بي معـنـي   

 .است
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