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ی ت کار و ی                              ح ا  آزادی                              

سرانجام خامنه اي طي نامه اي      
به روحاني سياستهاي برنامه ششـم  

كل چهارچـوب  .  توسعه را ابالغ كرد
اقـتـصـاد    ” اين سياست بر شـعـار       

به اجرا گـذاشـتـن آن      “  ضرورت” بنا شده و بر “  مقاومتي
 . تاكيد دارد

كه هر از گاهي جامعه را با آن   “  اقتصاد مقاومتي” اين      
“ تالش” سورپرايز ميكنند و ميلرزانند به زبان آدميزاد يعني 

براي پاسخ دادن به بحران وخيم اقتصادي كه سـرتـاپـاي    
معلوم .  جامعه را در بر گرفته است و جوابي براي آن ندارند

شد كه توافقات با عموسام، نه قرار است اقتصاد جر خورده 
جمهوري اسالمي را نجات دهد و نه قرار اسـت شـعـاع        

بورژوازي ايران را از حـزب دلـقـك          “  گشايش سياسي” 
با سركردگي شكوري رادها و جاليـي  “   اتحاد ملت ايران” 

. پورها و خيل اصالح طلبان حكومتي آنطرف تر بـكـشـد     
طولي نكشيد كه معلوم شد اين توافقات براي جـمـهـوري    
اسالمي چه در سطح منطقه و چه در داخل، هـدفـي جـز      
توجيه شكست ايدولوژيك اش در برابر جامـعـه اي كـه        
هيچگاه به اسالم تن نداد و تبديل كردن اين هزيمت بـه    

براي كـل بـورژوازي     “  پيروزي ملي” صلحي آبرومندانه و 
ايران از طريق ديپلماتيك و مهتر از آن در بـوق كـردن       

و دامن زدن به فضاي صبر و انتظـار  “  گشايش اقتصادي” 
در داخل در مقابل پاسخگويي به توقعات فزاينده طـبـقـه      

 .كارگر و مردم محروم، در بر ندارد
ايدئولوژى اى كه قرار بود بنياد فـكـرى حـكـومـت             

اسالمى شود امروز حتي در ميان بنيانگـزاران حـكـومـت       
تالش اليه ها و   .  اسالمى هم بزحمت صاحب پيدا ميكند

جناحها و شخصيتهاى حكومت اسالمى و حامـيـانـش در      
“ متمدن” و “  مدرن” اپوزيسيون براى بدست دادن تعبيرات 

قابل تحمل تر از اين ايدئولوژى و به طبع آن حـكـومـت      
 .اسالمى، دير زماني است با شكست مواجه شده است

پس از توافقات، چشمك سازش با غرب و مقداري نمـك   
ناسيوناليستي به آش جمهوري اسالمي، طعم مناسب روز   

 -از ليبرالها، بوروكراتها، سلطنت طلبها، تـا تـوده       .  را داد
اكثريتي ها، جبهه ملي ها، چپهاي مدل روسي هر يك بـه  
نحوي به خدمت گرفته شدند؛ شيره تمام شĤن مكيده شـد  

 2صفحه. ...                   و تفاله شان بيرون ريخته شد

!كارگران جهان متحد شويد 	

 !مسله واقعا بيخ دارد
 فواد عبداللهي

تصوير جثه كوچـك كـودك          
سه ساله سوريه اي كه در مسـيـر   
فرار از جنگ و ناامني، امواج دريـا  
جسم مرده آن را بـه سـاحـل            
انداخت، قلب بشريت در سـراسـر   
جهان را چنان در چنـگـال خـود      
فشرد كه جهاني را به گـريسـتـن    

 .انداخت

اين تراژدي همراه خـود بـه          
موجي از احساسات بشردوستانه و  
حمايتي در سـراسـر جـهـان، و         
بخصوص در كشورهاي غـربـي،     

احساساتي كه خشـم و    .  دامن زد
نفرت از نقش و بي مسئـولـيـتـي     
قدرت هاي حاكم، كينه و انزجـار  
از بي عدالتي، مستقـيـمـا دولـت       

 .هاي غربي را نشانه گرفته است
قرباني كوچك فراري هالوكاستي  

كه چند سال اسـت در جـريـان        
است، تنها يكي از هـزاران هـزار     
انساني است كه سالهاست در راه   
گريز از جنگ و ناامني و رسانـدن  
خود به نقطه اي امن، بـه كـام       

 3صفحه. ... مرگ كشيده ميشوند

 در دفاع از قربانيان هالوكاست
 !جهاني را بر سرشان خراب كنيم

 

انتشار عملكرد دو ساله دولت      
روحاني در ميان اليت سياسـي و    

از هر “  احسنت” اقتصادي ايران با 
روحاني مـحـور   .  سو همراهي شد

اساسي سياست دولـت خـود را       
آرامش و ثبات در عرصـه هـاي     
. اجتماعي و اقتصادي عنوان كـرد 

او به موفقيت هاي خود در ايـن    
در تجليل از وي دو     .  زمينه باليد

مؤلفه  ديگر را نبـايـد از قـلـم         
 .  انداخت

 
اول اينكه روحاني پوپوليسـت       

دوم اينكه روحاني اهـل    .   نيست

عمل است و به همه وعده هـاي  
نيـش تـا     .  خود عمل كرده است

بناگوش باز بـورژوازي ايـران از       
فرط رضايت خـاطـر از دولـت          

خصوصا .  روحاني كامال هويداست
اينكه بقول يـكـي از اسـاتـيـد          
دانشگاه اسالمي، دست و دهـان    
اين دولت بر خالف پيشـيـنـيـان     

يك هنرپيشه سينما .  است“  پاك” 

لب كالم را بدينگونه خـالـصـه      
 ! روحاني مچكريم: كرد
همه ستايش از دولت روحاني      

بورژوازي ايران .  كامال به جا است
بيش از هر وقت ديگر به دولـت    
. دلخواه خود نزديك شـده اسـت    

براي آنها اين دولت يـك دولـت     
. تكنوكرات و دور انديـش اسـت    

سرعت خيره كننـده خصـوصـي      
سازيها، تغييرات ساختاري در رفع 
مسئوليت دولت در صندوق تامين 
اجتماعي و صندوق بازنشستگـي،  
رشد قارچ وار مـنـاطـق ويـژه           
صنعتي، همكاري با ارگانهاي بين 
المللي نمونه آرزوهـاي تـحـقـق       

ايـن  .  يافته بورژوازي ايران اسـت 
 3صفحه. .. دولت قانون گرا است

 !در پايان يك ضيافت
 مصطفي اسدپور
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اخيرا بار ديگر بحث بي كيفيـتـي   
عدم توليدات مرغوب داخلي و  كار،

نياز به همطراز كـردن اجـنـاس      
رجـوع  .  داخلي، داغ شـده اسـت    

دوباره به بحث واردات ارزان و       
مقابله با كاالهـاي وارداتـي، در       
فضاي امروز ايران بـا در نـظـر        
گرفتن دامنه ايـن بـحـث هـا،         

نكات زير از جمله .   ضروري است
تاكيداتي هستـنـد كـه كـارگـر          

كمونيست در ايران بايد مد نـظـر   
 :داشته باشد

ـ اينكه كل پروسـه مـذاكـرات      1
هسته اي در چه زماني و در چـه    
شرايطي متحقق مي شود يا نمـي  

شود، و يا اين مهم كـه دولـت       
جمهوري اسـالمـي امـروز در          
مخمصه و بن بست قـرار دارد،      
تغييري در بازار مكاره تبليـغـاتـي    
سرمايه و تصويري كه به جامعـه  

 .  نمي دهد  پمپاژ ميكنند،
به هر حـال تصـويـر رفـع              

تحريم ها و آزادسازي بيليـونـهـا    
دالر سپرده شـده در خـارج از         
كشور، جمهوري اسالمي را بـه      
موقعيت يكي از خريداران حي و   
حاضر در بازار جهاني پرتاب كرده 

 4صفحه . ...                  است

 !بازار مكاره سرمايه و راه حل طبقه كارگر
 امان كفا
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بعالوه اوضاع سياه خاورميانه و   
موش دواني دول مرتجع منطقه 
در صفوف رژيم و جنـاح هـاي     
ــن          ــه اي ــران ب ــورژوازي اي ب
ناسيوناليسم حقانيت دوچـنـدان   

از مكال و معمم تا كرواتي و .  داد
عمامه بسر، از تريبون مجلس تا 
كمپين هاي متعدد طـرفـداران     

حمـايـت از     ” رژيم تحت عنوان 
در “  توافقات هسته اي و صـلـح  

خارج كشور، درباره تـوفـيـقـات     
يـك  .  دولت اعتدال ريسه رفتنـد 

شو بـى سـابـقـه از حضـور              
ناسيوناليسم و سايه روشن هـاى  

يـكـى از آن       .  گوناگون آن بود
لحظات كم نظير تاريخ كه ديگ 
جامعه را هم ميزنند و هر آنچـه  
در اعماق پنهان بود را باال مـى    
. آورند تا همه ما آنرا بـبـيـنـيـم     

“ افتخار ايرانيـان ” ايرانى گرى و 
بايد چنان هياهو كند تا كارگر و 
جوان و زن ايرانى چند صباحـي  
هم كه شده تحت تاثير مـخـدر   

، خـفـه شـده        “ افتخار ايرانـي ” 
متوجه نشود چه كـاله گشـاد       
سياسى و اجتماعى دارد بواسطه 
. همين توافقات سرش مـيـرود    

اينهمه رفت و آمد و تبليغـات و    
نشست و برخاست و عـكـس       
يادگاري و تبريك و تشـكـر و     

واي جان و جواد، واي جـان و    ”
هاي خبرنگـاران و     كردن“  جواد

خبرتراشان بي بي سـي بـراي       
 .همين بود

اما اين ناسيوناليسم مرده به      
به اين دليـل كـه در       .  دنيا آمد

دوره مــا بــطــور كــلــى آن          
ناسيوناليسم معينى كه بـخـش     
عظيمي از بورژوازي ايـران در      
دامنش پرورش يافته، ارتجاعـى  

امر و افقى براى .  و سترون است
. بهبود وضـع بشـريـت نـدارد        

منفعت آن در حفظ وضع موجود 
بدتر از همه بند نافش بـه  .  است

جمهورى اسالمى و جنبش ملى 
اگــر .  اســالمــى بســتــه اســت    

ناسيوناليسم و ايرانى گرى چنين 
آشكارا به دفـاع از اسـالم و           

جمهورى اسالمى بـرخـاسـتـه،     
خوب خود را در مهلكه انداختـه  

حاال ميشود نشان داد كـه  .  است
چگونه براى به گـور سـپـردن      
جمهورى اسالمى الزم است از   
ناسيوناليسم و الگوهاي متفـاوت  

 .اقتصادي اش هم عبور كرد
توافقات هسته اي هـرچـه          

“ راه نجات مـلـي    ” بود اما تنها 
. بورژوازي ايران و دولت آن بـود 

اكنون پايان توافقات نـاگـزيـر      
توقعات فروكوفته و طلـبـكـاري    
عمومي در برابر رژيـم را بـه         

وخـامـت   .  ميدان آورده اسـت     
اوضاع اقـتـصـادي بـر كسـي          

دورنـمـاي   .  پوشيـده نـيـسـت      
هم ظاهرا كه روشـن  “  گشايش” 

تقاضا براي تغيير و رفـع  .  نيست
فشارهاي اقتصادي از همه سـو    
. شروع به جوشيدن كرده اسـت   

اشكال قبلي كنترل و سـركـوب   
به تنهايي قادر به پاسخگويي به 

بايد بـه    .  اين اعتراضات نيستند
اشكال ايدولوژيـك سـيـاسـي       

پنـاه آوردن    .  ديگري مجهز شد
الگوي اقتصاد ” به ناسيوناليسم و 

يـگـانـه مـحـصـول         “  مقاومتي
“ مـفـري  ” توافقات است و تنها   

است كه صفوف حكومت پيـش  
 . روي خود يافته است

با وصف تمامي اينها، پـاسـخ       
به اوضاع اقتصادي جامعـه بـه     
شدت سياسي و در عيـن حـال     

هر برنـامـه و     .  منطقه اي است
طرحي پيش از آنكه يك جهـت  
گيري اقتصادي جلوي بورژوازي 
و دولت غرق در فساد و فـلـج       
اقتصادي باشد، حربه اي اسـت    
كه قرار است با هر نيرويي كـه    

دولت و طبقه حاكمه در “  اقتدار” 
ايران را به چالش كشد برخـورد  

خامنه اي مستقيما انگشـت  .  كند
اش را به سمت خـطـر عـروج      
مطالبات رفاهي طبقه كارگـر و    
كمونيسم اين طبقه نشانه گرفته 

به سمت ميليونهـا زن و      .  است
جواني كه نـه فـقـط شـغـل            
ميخواهند كـه بـه بـيـكـاري،          
تبعيض، آپارتايد جنسـي، و نـا       
امني تنيده شده در تـار و پـود       

هاي سياسي و اقتصـادي  “ الگو” 
جمهوري اسالمي اعتراض دارند 
و در يك كالم در جسـتـجـوي    

بـه ايـن     .  يك دنياي بهتر انـد   
“ اقتصاد مقاومـتـي  ” اعتبار، شعار 

اعالم شرايط جنـگـي عـلـيـه        
كارگران و مردم محروم جامعـه  
ايران است؛ طرح و پـالتـفـرم      
نجات جمهوري اسالمي از بـن    
بست اقتصادي است؛ هراس از   
قد علم كردن طبقه كارگر عليـه  

اينجاست .  دولت و سرمايه است
 . كه مسله واقعا بيخ دارد

اما همه اينها به جاي خـود،        
تحوالت چندساله اخير ايران بـه  
سمتي رفته است كه به مـيـدان   
آمدن طبقه كارگر مـتـحـزب و      

جـامـعـه    .  متشكل را مي طلـبـد  
ايران به يك خانه تكاني اساسي 

سالهاست كـه    .  دست زده است
آزادي، برابري، پايان دادن بـه      
ستمكشي زن، استثمار كـارگـر،   
بيكاري، فـالكـت، اسـتـبـداد،        
ليبراليسم، دموكراسي، كمونيسم 

به بحث هر محله، كارخانه، ...  و 
دانشگاه، جمع و مـحـفـل و          
. خانواده اي تبديل شـده اسـت    

كمتـر كسـي اسـت كـه در             
اعتصابي، حركتي، تحصـنـي و     
درگيري و كشمكشي شـركـت     
. نداشته يا شاهد آن نبوده باشـد 

هر فردي در اين سالها بارهـا و    
بارها در قبال حوادث گوناگـون،  
خود را در بحثهاي سياسي داغ   
درباره اين و آن وجه حكـومـت،   
اين و آن نـيـروي سـيـاسـي          

تا كنـون  .  اپوزيسيون يافته است
از اين تحوالت دو نتيجه مـهـم   

 :  بدست آمده است
اول اينكـه تـوهـمـي بـه               

جمهوري اسالمي باقي نمانده و 
ترديدي نيسـت كـه     .  بايد برود

بورژوازي ايران و دولـت اش        
پاسخ اقتصادي و سيـاسـي بـه      

اينها با پـروسـه   .  اوضاع را ندارند
سريع تمكين به سيـاسـتـهـاي     
عمومي غرب و آرام گرفتـن در    
يك هيرارشي جهاني و منطـقـه   
اي امكان بقاي خود را جستجـو  

دست اينها در مـقـابـل    .  ميكنند

اكثريت مردم مـحـروم ايـران        
خالي تر از خالـي اسـت و در         
صحنه ماندنشان تنها مـديـون     
ساكت نگه داشتن مردم از لحاظ 
سياسي و فلج كـردن طـبـقـه       

 . كارگر از لحاظ اقتصادي است
دوم، و در هميـن رابـطـه،           

اينكه اپوزيسيون طرفدار رژيـم،  
طيف وسيع كهنه پاسـدارهـا و     
تازه مهندس و دكتر شـده هـا،     
مليون و مصدقيون و تـوده اي    
اكثريتي ها كه ديروز زير بـيـرق   
دوم خرداد و امروز حول پـرچـم   
دولت اعتدال متحد شـده انـد،     
بايد جوابگو باشند و حساب پس 

اينها لشكر بـي جـيـره        .  دهند
مواجب رژيم و دوستان گرمـابـه   
گلستان اش براي به سـكـوت     

ايـنـهـا در      .  كشاندن مردم انـد 
كشمكش كارگران عليه سرمايه 
دار و دولت، در نزاع زنان بـراي  
رهايي، و در دعـواي عـظـيـم       
جامعه ايران براي تغيير اوضـاع    
كنار جمهوري اسالمي ايستـاده  

“ بايد بـرونـد  ” اند و شامل حكم 
بـراي مـقـابلـه بـا          .  شده انـد 

جمهوري اسالمي و پـادوهـاي     
آن، مداخله مستقيم كمونيـسـت   
ها و طبقه كارگر ايـران حـول       
مطالبات رفاهي و يك بـرنـامـه    
راديكال مي تواند تضميني براي 
از ميان بدر كردن اينها و خاتمه 
دادن به اوضاع وخيم اقتصـادي  
امروز و قرباني كردن آزادي در   

فرصتي است كـه    .   ايران بشود
 .نبايد آن را از دست داد

 رفاه ...مسله واقعا بيخ دارد 
 )بخشي از منشور رفاه، آزادي و امنيت مردم ايران(
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رفاه، فراغت، تفريح، آسايش و امنيت، حق حيات و مصـونـيـت          - 
جسمي و روحي فرد از هر نوع تعرض ابتدايـي تـريـن حـق و از             

براي تامين رفـاه    .  ضروريات زندگي متعارف در جامعه امروزي است
در اولين قدم مطالبات فوري زير را، كه بسرعت قابل تاميـن اسـت،     

 .  بايد به نيرو و قدرت متحد و متشكل خود تحميل كرد
 ـ تعيين حداقل دستمزد،  توسط نمايندگان كارگران 
 ـ باال رفتن اتوماتيك حداقل دستمزد به تناسب تورم

 ) روز شش ساعته 5(ساعت كار در هفته  30ـ برقرار فوري حداكثر 
 ـ تعطيلي دو روز متوالي در هفته  

ـ پرداخت بيمه بيكاري معادل حداقل دستمزد به همه افـراد فـاقـد      
 سال  16شغل باالي 

 سال  16ـ ممنوعيت كار حرفه اي براي كودكان و نوجوانان زير 
ـ پرداخت بيمه بازنشستگي دولتي، معادل حداقل دستمزد به هـمـه     

 سالي كه فاقد حقوق بازنشستگي هستند  55افراد باالي 
ـ حق برخورداري از كليه امكانات جامعه امـروزي بـراي مصـون          
داشتن فرد از صدمات و بيماري ها، حق برخورداري از امـكـانـات        

ارايه خدمات رايـگـان پـزشـكـي و          .   بهداشتي و درماني در جامعه
 آموزشي و فرهنگي

ـ تضمين استاندارد باالي زندگي كودكان و نوجوانان، تضمين رفـاه   
 .  و سعادت هر كودك، مستقل از وضعيت خانوادگي، با جامعه است

نمانيدگان مجـلـس،   ( ـ تعيين حقوق مقامات سياسي و اداري كشور  
برابر با مـزد  .....)  شهرداران، استانداران، فرمانداران، قضات دادگاهها و

 .  متوسط كارگر
ـ در جهان امروز رفاه بدون احترام به محيط زيست و حفاظت از آن، 

از اين رو حق برخورداري از يك محيط زيست امن و   .  عملي نيست
 .سالم، حق بي چون چراي همگان است
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او تنها يكي از هزاران هـزار      
نفري است كه در دريـاهـا و       
اقيانوس ها، در جـاده هـا و         
البالي محموله كاميون ها، و   
يا زير سيم خاردارها و مشت و   
لگد ماموران مرزي، بـه قـتـل      

با اين وجود، تصـويـر     .  ميرسند
جثه كوچك و بي جان او بـر      

ديـگـر   ” شنهاي ساحل،  شيپور 
را در سراسر اروپا و   “  بس است

 ! در منازل مردم، به صدا درآورد
معلوم شد كه هرچنـد بـر          

مشـتـي   “  جهان متمـدن ” صدر 
اوباش مسلح و متمول كـراوت  
زده امثال كامرون و بلر و بوش 
نشسته اند،  اما جوامع اروپايـي  
در مقابل اين هالوكاسـت كـه     
بيش از همه محصول سياسـت  

جـهـان   ” هاي ميلتـاريسـتـي      
است، ساكت نخواهـد  “  متمدن
 ! نشست

هيچ انساني غيرقـانـونـي    ”      
فراريان از جـنـگ و       !   نيست

تخريب و ناامـنـي، بـيـش از         
پناهنده و مهاجر و  انسانـهـاي   
برابر با شهروندان همه جـوامـع   

! مرزها را بازكنـيـد  !  پيشرفته اند
! درهاي خانه هايتان را بگشاييد

ما شهروندان جامعه جهانـي و    
ما همه مسئول زندگي !  برابريم

مـرگ  !  امن شهروندان جهانيـم 
“ ! بر نژادپرستي  و حاميـان آن   

كمترين عكس العـمـل مـردم      
 .بشردوست است

به اين هالوكـاسـتـي كـه             
فراريان از جنگ و نـاامـنـي و      
بمباران و كشتار در خاورميانه و 
آفريقا را در درياها و اقيـانـوس   
ها و در ميان بار كاميون ها بـه  
كام مرگ ميكشد، بايـد بـراي     

 !هميشه پايان داد
موج چند ده ميليوني آوارگي    

و خانه خرابي و گرسنگي امروز 
مردم،  نتيجه مستقيم سياستهـا  

و دولتهايي است كه در سازمان 
ملل و ناتو، معماران جـنـگ و     
جنايات بي سابقـه در عـراق،       
ليبي، سوريه، افغانستان و افريقا 

اين هالوكاستي اسـت  .   بوده اند
كه  آنها به كمك مـتـحـدان      
محلي خود پيش بـرده انـد و       
امروز براي اين مردم شانه بـاال  
مــي انــدازنــد و از قــبــول          
كوچكترين مسئوليتي سـربـاز     

 .ميزنند
تشكيالت خارج كشور حزب    

حكمتيست، همه فـعـالـيـن و       
انسانهاي آزاديخواه و بـرابـري   
طلب، همه فراريان و فعـالـيـن    
سياسي ايراني كه خود چنديـن  
نسل تجربه فرار از جـنـگ و       
سركوب و  توحش جمـهـوري   
اسالمي ايـران را دارنـد، را           
فراميخواند كه در حمـايـت از     
همه كساني كه بدنبال نـقـطـه    
اي امن ناچار به فرار ميشـونـد،   
فعاالنه اعتراض كـنـنـد و در        
تحركاتي كه در كشـورهـاي       
مختلف به جريان افتاده اسـت،  

 .شركت كنند
تشكيالت خارج كشور حزب     

حكـمـتـيـسـت از اعضـا و             
دوستداران خود ميخواهـد كـه     
همه امكانات و ابتكارات خـود،  
براي حمايت و بـه كـرسـي          
ــاي        ــواســت ه ــدن خ ــان نش
پناهندگان و فراريان از جنگ و 

بـايـد   .   ناامني، را به كار اندازند
قدرت هاي حاكم را مجبور كرد 
كه مرزها را باز كنند و هـمـه     
امكانات موجود براي تـامـيـن      
سرپناه و يك زندگي سـالـم و     
امــن را، هــمــچــون هــمــه       
 .شهروندان جامعه، فراهم كنند
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ی وری اسال سم!                                                                      گ   یا و ده باد   !ز

 ...اطالعيه تشكيالت خارج 

اما مطلوبيت مهمـتـر آن          
براي طبقه سـرمـايـه دار در        
اينست كه به انـدازه كـافـي        
مذهبي هم هست، دولتي است 
كه نيروي ذخيره كافي بـراي    
اعاده نظم در روز مبادا را بـا      

از همه چيز مهمتـر،  .  خود دارد
از زاويه طبقه كارگر، پوپوليسم 
به معناي وعده هاي دروغين و 
سر خرمن خطاب به كارگران و 
مــردم مــحــروم جــايــي در       
. سياستهاي اين دولت نداشـت 

سازماندهي توليد در ايران جـز  
بر اساس كـار ارزان كـارگـر        
ايراني نميـتـوانسـت صـورت       
بگيرد، و اين بنوبه خود جز بـا    
جذب سرمايه خارجي در بستـر  
تضمين سودآوري آن ممـكـن   
نبود، چنين دولتي نميتـوانسـت   
تا مغز استخوان ضد كـارگـري   

دولت يازدهم را بـايـد     .  نباشد
جزو دسـت راسـتـي تـريـن          
دولتهـاي مـعـاصـر جـهـان           

اينرا بـايـد در       .  محسوب كرد
ناگفته هاي گزارش عمـلـكـرد    

 . دولت تشخيص داد
دولت يازدهـم دو سـوم            

جمعيت كارگر جامعه را زيـر      
در ايـن    .  خط فقر نگه داشـت 

ميليون كارگر را وادار  19دولت 
ساختند در چهارچوب بـردگـي   
محض قراردادهاي موقت تـن  
به كار بـدهـنـد و وادارشـان         
ساختند به دستمزد حـقـيـرانـه     

در اين دولـت    .  گردن بگذارند
دو ميليون كودك را به كـار و    

در اين دولت .  گدايي وا داشتند
نه فقط استثمار بلـكـه حـتـي       
دزديدن رسمي دستمزد كارگـر  

در اين دولت صدها .  قانوني بود
فعال كارگري رسما و قـانـونـا    

در اين .  دستگير و زنداني شدند
دولت گراني زندگي مردم فقير 
و زحمتكش را بـه نـابـودي        

كشاند، با دخالت مستقيم دولت 
سوخت، نان، لبنيات هـر روز      

سياست اقتصادي .  گرانتر شدند
دولت از آنجايي موفـق اسـت     
كه شش ميليون نفر بـيـكـار      
جامعه را بدون بيمه بيكاري به 

ثـبـات و     .  امان خدا سپرده اند
آرامش مورد نظر دولت نـه از    
طريق پوپوليسم و وعـده سـر     
خرمن، نه از طريـق فـريـب،      
بلكه از طريق لجن پراكنـي و    
تخطئه بر عليه حق كـارگـر و     
حق بديهي انسانها براي زنـده  
. ماندن به كرسي نشسته اسـت 

در آن جامعه نپرداختن دستمزد 
ناچيز كسي را در     “ نج”كارگر 

نــمــيــاورد، امــا هــمــزمــان      
كوچكتريـن نشـانـه از وادار          
ساختن كـارفـرمـايـان بـراي        
پرداختن حق بيمه كـارگـر بـا      
اعالم عزاي عمومـي مـواجـه      

در كمتر جاي تـاريـخ   .  ميگردد
مقدرات جامعه بدينگونه ديمي 
به منافع سرمايه گـره خـورده     

در كمتر جـاي تـاريـخ      .  است
كثافات و زورگويي و زنـدان      

ثـبـات و     ” بدينگونه به اسـم    
. ستوده شـده اسـت      “  آرامش

دولت يازدهم پوپوليست نبـود،  
چرا كه وزارت اطـالعـات و         

گروه ضربت انرا بي نياز ساخته 
پوپوليست نبود چـرا كـه     .  بود

نــوكــران اقــتــصــاد دان و        
“ وظايف” ژورناليست  در انجام 

 .خود سنگ تمام گذاشته بودند
اوج تدبير و تعامـل دولـت         

ميبايست خود را در مـذاكـرات   
اما آتش .  هسته اي نشان ميداد

بازي حول اين پيروزي بسـيـار   
كوتاه مدت تر و كم رونق تر از 

دليـل آن     .  انتظار از آب درآمد
بسادگي اينست كه نقشه دولت 
و سرمايه براي كارگر در دوره   
پسا تحريمي چيزي جز تـداوم  

بـراي  .  شرايط گذشته نيـسـت  
كارگر توهم بهبود و افـزايـش   
دستمزد و هرگونه توقع باالتـر  

كافي است .  مطلقا ممنوع است
مشاهده كرد در طـرحـهـاي        
بودجه دوران رشد اينها بودجـه  
كمتري به بيمه بـيـكـاري و        
بودجه هر چه بيشتري نصيـب  

 .گردان ضد شورش ميشود
در پايان ضيافت ثـبـات و         

آرامش،  البد آن طرف شـهـر   
زندانبان اوين سري بـه تـك     
تك بندها ميـزنـد،، شـاهـرخ       

... زماني، رضا شهابي، مددي و 
بـدون اويـن ايـن        .  ميشمارد

 .  ضيافت ممكن نبود

 ...در پايان يك ضيافت 

ما  مردم محروم ايران را به برافراشتن 
پرچم رفاه و آزادي در برابر جمهورى 
اسالمى و هر نيروى مدافع استثمار و 

استبداد، و براي مقابله با گسترش فقر و 
 .  نا امني و محروميت، فراميخوانيم

 
*** 

ان” دم ا ه، آزادی و ا  رید“ ور ر ت  د  !  را 
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از گوشـه    شركت هاي زيادي،
و كنار دنيا به ولع پـر كـردن     
كيسه هاي خود، بـه دولـت       
هاي خويش فشار مي آورند تا 
روابط هر چه نزديكتري را بـا    
. جمهوري اسالمي برقرار كنند

جمهوري اسالمي نيز به سهم 
خود سعي مي كند تا از مـيـان   

بتواند بيشتريـن    رقباي موجود،
امـا انـجـام      .  امتيازها را بگيرد

چنين راهكردي، بـا درنـظـر        
داشتن انواع و اقسام مـنـافـع      
جناحي و دسـت انـدركـاران        
گوناگون، به اين سادگـي هـا     

بي جهت نيسـت كـه     .  نيست
خامنه اي در راس همه و بـه    
مثابه نيروي اصلي ثبات دهنده 
به جمهوري اسالمي، چـپ و    
راست به دولت و مسـئـولـيـن     
هشدار مي دهد كه مذاكرات از 
مجراي معين و تعييـن شـده     
انجام گيرد، سهميه ها معـلـوم   
باشد، طـرف هـاي قـرارداد          

و خالصـه    بيگدار به آب نزنند،
بــورژوازي و نــمــايــنــدگــان     
گوناگونش در جـنـاح هـاي        
موجود دولتي و خصوصـي، از    
. هول حليم توي ديگ نيافتنـد 

جنبه ديگر اين داد وفغان هاي 
متعدد به مسئولين، در نـظـر       
داشتن بخش وسيعي از جامعه 
ايران است كه در طـي ايـن       
مدت دعوت به صبر و انتـظـار   
شده است تا از قـرار، بـا بـاز        
شدن بازار و رفع تحريم ها بـه  
اشتغال و بهبود معيشت دسـت  

اين اكثريت در شـرايـط     .  يابد
سخت زندگي امـروز، ديـگـر      
مثل گذشته به حيف و مـيـل     
هاي بي در و پيكر ميليـاردهـا   
ميليارد توسط مسـئـولـيـن و       
آشنايان حكومتي جـمـهـوري    

ايـن  .  اسالمي، نگاه نمي كنـد 
اكثريت به اميد بـهـبـود بـه         
تمكيـن بـه ايـن شـرايـط            

 .فراخوانده شده است
ـ در عين حال، شركت هـاي  2

خارجي نيز، تصميم ندارند كـه  

به سرمايه گزاري وسيع و در     
واقع زودرس در ايران دسـت    

آنها خود، بـجـز مـوارد      .  بزنند
در    بسيار معيني و محدودي،   

حال حاضر تـنـهـا خـواهـان        
فروش و گستـرش تـجـارت      

مسلـمـا  هـرگـونـه          .  هستند
گشايش در دسترسي بـورژواي  
ايراني و حكومتش بـه بـازار       
جهاني، مترادف با بازشـدن و    
امكان صدور كـاال بـه بـازار        

بـه عـبـارت      .  ايران نيز هست
آن ميلياردها دالر كـه        ديگر،

آزاد شوند، قرار است كـه در      
دست ايران بـاشـد، يـعـنـي          
جمهوري اسالمـي، خـريـدار      

شـرط و    !  است نه فروشـنـده  
شروط هاي اعالم شده، نظيـر  
سهميه چهل درصدي ايران و   

تنها به مثابه امتيازهايـي    غيره،
است كه جمهوري اسـالمـي     
اميدوار اسـت مـورد قـبـول         
 .شركت ها فروشنده قرار گيرد

ـ انتظار اين اسـت كـه در       3
قراردادها، الويت به شـركـت     
هايي داده شود كـه تـاثـيـر         
قرارداد در ايران بيشتر معـلـوم   

جدا از قرادادهاي مربـوط  .  شود
به نفت، معادن وصنايعي كـه    
سابقه طوالني تري در ارتبـاط  
با اين شركت ها داشتـه انـد،     
نظير خودرو سـازي هـا، در         

باز هم مسلمـا  .  اولويت هستند
در اين پروسه قرار نيست كـه    
مثال خودرو ايراني به رقابت با 
تويوتا ژاپني يا رنو فـرانسـوي   

اين خواب و خيال ها را   !  برود
تنها در تبليغات دست چندمـي  
ليبرال هاي تـازه بـه دوران       
. رسيـده  مـي تـوان ديـد            

جمهوري اسالمي و نمايندگان 
رسمي بورژوازي ايران، بسيـار  
بيشتر از اينها به موقعيت خـود  

 .در بازار جهاني واقفند
ـ بي شك كاالهايي كـه در    4

دنياي امروز توليد مي شوند، و 
شرايط توليدي كه براي عرضه 
به رقابت هاي بين الـمـلـلـي     
ســازمــان داده مــي شــود،        
شرايطي را بوجود آورده اند كه 

امكان رقابت را براي سرمـايـه   
ايراني در بازار بمراتب مشكـل  
تر از بازار حصار كشيده شـده    

اين مشكل را   .  داخلي مي كند
سرمايه باز به حساب كـارگـر     
مي اندازد كه گويي ايـراد در      
عدم توانايي كارگر ايرانـي در    
توليد با كيفيت است، ايـراد از    
ناكافي بودن توانايي تـولـيـد      
كارگر در اين كشور اسـت، و    
وقتي اين را نمي تـوانـد بـه        
كارگر تحميل كند، ايراد را در   
افراد نااليق، در عدم توانايي و 
كيفيت مديران، در ناتـوانـايـي    
بخش دولتي يا ولـع بـخـش      
خصوصي و يا هزار چيز ديگر، 
غير از حكم هـاي پـايـه اي        
سرمايه و گردش و بـازار آن      

اين پروسه تمـامـي   .  مي اندازد
نـه سـرمـايـه و نـه            .  ندارد

جمهوري اسالمي، نـه دولـت     
هاي متروپل و نه ماهرتـريـن   
ــه         ــادرب ــان، ق ــران ش ــدي م
پاسخگويي به اين مسـئلـه و     

 .ارائه راه حل نيستند
به همين دليل يافتن مقصر از   
ميان اين جماعت، و سعي در   
پاسخگويي به ايـن مشـكـل      
ذاتي سرمايه جهـانـي، امـروز      

براي كارگر، تنها .  بيهوده است
راه برون رفت از اين شرايط ،   
همانا برانـدازي كـل نـظـام         

در غلطيدن به .  كارمزدي است
هرگونه گزينه ديگري، دنبـال  

افتـادن  .  نخود سياه رفتن است
در دام رقـابـت بـخـشـهـاي         
متفاوت بورژوازي در بهتـريـن   
حالت كارگر را به مـديـر بـي      
جيره مواجب سرمايه تـبـديـل    

ترفندهاي بـورژوازي  .  مي كند
چيزي جز شيره ماليـدن سـر     
. كارگر در اين پروسه نـيـسـت   

اينكه سرمايه قادر به رقـابـت     
است يا نيست، جنس وارد مي 
كند يا صادر، اينكه با رقـيـب     
خود به موافقت مي رسد يا نه، 
و غيره، همگي معضـل خـود     

خواست كارگر و .  سرمايه است
نقطه شروعش از جاي ديگري 

تامين زندگي، امـنـيـت،    .  است

تمـامـي   ...  تفريح و آسايش و 
خواسته هاي انساني كه همين 
امروز بورژوازي در بـدبـخـت      
ترين كشورها از آن برخـوردار  
هستند، براي كارگر در ايـران    
. نيز همين امروز ممكن اسـت 

تامين اين خواست ها وظيـفـه   
گرداندگان و حاكمان و دولـت  
هايشان، و در ايران، جمهوري 

تك تك نكاتي .  اسالمي است
منشور آزادي و رفاه و   ” كه در 
توسط حزب ما مطـرح  “  امنيت

شده اند، همين امروز در ايران 

برافراشتـن  .  قابل حصول است
چنين مطالباتي، گامي مهم در 
جهت متحد كردن و مستـقـل   
كردن خواست هـاي واقـعـي      
كارگر، در مقابل جـمـهـوري      

 .اسالمي است

حكمتيست  حزب   نشريه هفتگي 

رسمي(  )خط 

www.hekma st.com 
 فواد عبداللهي: سردبير

fuaduk@gmail.com 
 تماس با حزب 

hekmatistparty@gmail.com 

 آزادي ...بازار مكاره سرمايه 
 )بخشي از منشور رفاه، آزادي و امنيت مردم ايران(

http://hekmatist.com/2015/Hekmatist 
Manshour.html 

آزادي كامل و بي قيد و شرط انتقاد به كليه جوانب سـيـاســـي،       - 
 . فرهنگي و اخالقي و ايدئولوژيكي جامعه

آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، اجتـمـاعـات، مـطـبـوعـات،            -
 .   تظاهرات، اعتصاب، تحزب و تشكل

ـ آزادي مذهب و بي مذهبي و جدايي كامل مـذهـب از دولـت و          
هرنوع اجبار فيزيكي و روحـي بـراي پـذيـرش         .  آموزش و پرورش

سال از هـر نـوع          16كودكان و نوجوانان زير .  مذهب ممنوع است
دست اندازي مادي و معنوي مذاهب و نهادهاي مذهبي مصون بايـد  

 . باشند
لغو هر نوع شرط و شـروط    .  آزادي بي قيد و شرط انتخاب لباس   -

رسمي و يا ضمني بر مقدار و نوع پوشش مردم، از زن و مـرد، در        
ممنوعيت هر نوع تبعيض و يا اعمال محدوديت بـر    .  اماكن عمومي

 .  مبناي پوشش و لباس مردم
ـ برابري كامل و بي قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدني و فـردي  

برابري .  و لغو فوري كليه قوانين و مقرراتي كه ناقض اين اصل است
 .كامل حقوق و موقعيت قانوني زن و مرد در خانواده

ـ تامين فوري برابري كامل زن و مرد در شركت در حيات اجتماعـي 
 .سياسي و اقتصادي جامعه در سطوح مختلف -

ـ  برابري كامل و بي قيد و شرط كليه شهروندان ايران، مستقـل از    
تابعيت، در كليه حقوق و وظايف قانوني، اعـم از فـردي، مـدنـي،           

كليه ساكنين كشور، مستقل از مليت يـا  .   سياسي، اجتماعي و رفاهي
احساس تعلق ملي خويش، يا اعتقادات مذهبي، اعضاي مـتـسـاوي      

 .  الحقوق جامعه اند و در دسترسي به همه امكانات جامعه،  برابراند
حق استنكاف شخص از اداي شـهـادت       .  ـ ممنوعيت تفتيش عقايد

آزادي .  عليه خود كه بتواند به اعالم جرم عليه وي مـنـجـر گـردد        
 . سكوت درباره نظرات و اعتقادات شخصي

مصونيت زندگي خصوصي افرادـ مصونيت محل زندگي، مكاتبات    -
. و مراسالت و مكالمات فرد از هر نوع دخالت توسط هر مـرجـعـي     

 . ممنوعيت استراق سمع، تعقيب و مراقبت
اعدام يا هـر نـوع مـجـازات           .  مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد  -

) نقص عضو، تنبيه بدنـي، و غـيـره       ( متضمن تعرض به جسم افراد 
 .  تحت هر شرايطي ممنوع است


