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ی ت کار و ی             ح ا  آزادی            

مباحثه حول مساله تعيين سطح حـداقـل دسـتـمـزد             
دور نيست سالهايـي  .  كارگران در ايران بتدريج باال ميگيرد

كه فصل تعيين دستمزد، فصل خوش رقصي شـوراهـاي     
دوره نمايشات مسـخـره   .  اسالمي كار در مقابل دولت  بود

مستضعف پناهي، و دوره لمپنهاي كف كارخانه، دوره خفه 
كردن اعتراضات كارگري با توطئه و جاسوسي شـوراهـاي   

امروز نوبت انـجـمـنـهـاي      .   اسالمي زياد بطول نيانجاميد
صنفي است كه پرچم گمراه كردن و عقب رانـدن صـف     
. توقعات و اعتراضات كارگري را بردوش گـرفـتـه اسـت        

و “  سياسي” خاصيت اصلي انجمنهاي صنفي در آنست كه 
قرار .  مهمتر اينكه اين ارگانها رسما وابسته به رژيم نيستند

انجمنهاي صنفـي از    .  نيست كه چنين نقشي را ايفا نمايند
يك نا كجا آباد و مطابق نقشه دولت به عنوان نمايندگـان  
كارگري در مذاكرات سه گانه بر سر دستمزدها به جـلـوي   

قرار اين است كه  اين انجمـنـهـا در      .  صحنه رانده شدند
 . لباس انتقاد از دولت، طبقه كارگر را به دنبال خود بكشاند

آش آنقدر شور است، بنيادهاي نظام كاپيتـالـيـسـتـي           
آنچنان در آن جامعه انداخته است، شكافهاي  طبقاتي در   
حدي است كه كسي نميتواند بدون ارجاع به واقعيت نـزد    

مواضع دبير انجمنهـاي  .  كارگر محلي از اعراب داشته باشد
گـويـا   “  گزارش معيشت خانوار كـارگـري    ” صنفي در باره 

نـفـره    4گويند هزينه خانوار  نمايندگان كارگران مي”: است
ميليون تومان رسـيـده در      3,2كارگري در بهار امسال به 

هزار تومان و متوسط دريافتي تا  712حالي كه حداقل مزد 
ايد گفت كه اين رقم .  هزارتومان است 200يك ميليون و 

روز اول ماه كارگران نيز نخواهد  10حتي تامين كننده نياز 
هم اكنون يك سوم درآمد ماهيانه كارگران تنها براي .  بود

هاي ديگر پرخـرج سـبـد       بخش....  مسكن هزينه مي شود
معيشت كارگران مربوط به بهداشت و درمـان، پـوشـاك،      

است و كـارگـران بـراي ايـن         ...  خوراك، حمل و نقل و 
با اينكه ممكن .  ها نيز بيشترين هزينه را مي پردازند بخش

است در برخي از شهرها و روستاها بتوان با ارقام كمتر نيز 
زندگي كرد اما در كالنشهرهايي مانند تهران، درآمد پايين 
و كسري درآمدي مسائل و معضالت فـراوانـي را بـراي        

 2صفحه...                   “ .خانوار به همراه خواهد داشت

!كارگران جهان متحد شويد 	

 ؛ “فصل دستمزدها”
 !پرده ها باال ميرود

 مصطفي اسدپور

با حضور اخير جنگنده هاي روسي بر آسمان سوريه و بمباران هاي هوايي مواضع نيروهاي مخـالـف دولـت           
ادعاي هدف گيري هاي ذره بيني توسط اين جنگنده ها همانقدر پوچ و   .  سوريه، ابعاد جنگ گسترش يافته است

. توخالي است كه شوهاي تلويزيوني ديروز فرماندهان امريكايي در بمباران جامعه عراق و مراكز داعـش بـودنـد     
. آنچه در اين گسترش جنگ واقعي است، باليي است كه امروز در سوريه بجان مردم اين كشور افـتـاده اسـت       

سوريه امروز باتالقي است كه مردم اين كشور را در سطح وسيعي بدنبال دستيابي به حداقل امنيـت و فـرار از         
مرگ، به اروپا كوچ داده است و به حق با آغوش باز مردم و بشريت در اروپا، در تقابل كامل با سياست دولتهـاي  

 . اروپايي، روبرو شد
ابـهـام و     .  در پس اين فضاي جنگي خانمانسوز، فاكتورهاي متعددي باني اوضاع امروز در منطقه خاورميانه است

سردرگمي قطبهاي امپرياليستي در فقدان پاسخ روشن به اوضاع امروز در سطح جهان و انشقاق و رقابـت هـاي     
 3صفحه. ...                          حاصل از اغتشاش در صف بندي اين نيروها در خاورميانه كامال مشخص است

 فضاي جنگي امروز و 
 باز هم سقوط آزاد سوسياليسم بورژوايي

 
 امان كفا

حقوقي، ناظر بر مناسبات دولت با دين، در معنا و مفهومي مشـخـص، در         –الئيسيته چون پديداري سياسي ”   
امـا  “  . ، شكل مي گيـرد ...   1789فرايند مبارزه با كليساساالري در اروپاي كاتوليك و به ويژه در فرانسه با انقالب 

خروج از سلطه  ديـن      ”لذا، “ .در ايران مي انجامد استقرار سلطه دينبا برچيدن نظام سلطنت به  1357انقالب ”
كاميابي در اين راه، امري محتوم و مسلم نبـوده بـلـكـه مـبـارزه و             .  استفرايندي بغرنج و درازمدت در ايران 
 -يكي، جنبش هاي تغيير دهنده و مشاركتي سـيـاسـي   :  و در گرو رشد و توسعه دو جنبش اصلي است شرطبندي

و به طور كلي رهايي انسان هـا و دومـي،          گذر از نظام جمهوري اسالمي براي آزادي، دموكراسياجتماعي در 
 )تاكيدها از من است(الئيسيته و سكوالريزاسيون  -شيدان وثيق “  ...روشنفكريِ الئيك  -جنبش فكري 

      
، كه ريشه در درك و فرهنگ فخر فروشي “ روشنفكري  -جنبش فكري ” از اين ترم بي ربط و خارج از زمان      

ايران نسبت به تحزب سياسي و قائل شدن جايگاه مقدس براي روشنفكـران  “  روشنفكران منفرد” و گنده دماغي 
گشت و گذار سياسي آقاي وثيق، از سابقه فعاليت در حـزب    “  درخشان” مطالعه تاريخ .  و هنرمندان دارد، بگذريم

، تا حضور امـروزش در جـبـهـه         “ ريس جمهور” رنجبران وقت، مشاور رسمي بني صدر و سازماندهي و هدايت 
، براي كسي كه وقت كند و حوصله داشته باشد خالـي از لـطـف        “ جمهوري خواهان دموكرات و الئيك ايران” 

ايشان و حزب متبوع شان تا ديروز كه چپ بودن در سطح دنيا قرب و منزلتي داشت، راسـت تـريـن و          .  نيست
، مجري افتخاري سيـاسـت هـاي ضـد         “ سه جهان” منحط ترين نوع جريانات مدعي چپ از آب درآمدند؛ با تز 

اعتصاب به صالح كشور نيست، اعتصاب ” شدند، با شعارهايي از قبيل )  نخستين وزير كار خميني( كارگري فروهر 
، مبلغ تمكين طبقه كارگر بـه    57، در بحبوحه مبارزات كارگري و جنبش شورايي دوران انقالب “ چپ روي است

در جنگ ايران و عراق، مواضع شوونيستي اين جريان گوي سبقت را حتي از مبلغـان  .  حكومت و قانون آن شدند
 4صفحه . ...   فرا خواندند“ دفاع از ميهن”رسمي رژيم ربود، تا جايي كه كارگران را به شركت در جبهه جنگ و 

 انقالب براي فرانسوي ها ؛ 
 !يم“گذار ”ما اهل 

 فواد عبداللهي
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گزارش جديد وضعيت معيشت خـانـوار   ( 
كارگري، خبرگزاري مهر، هشتم مـهـر     

1394( 
“ نمايندگـان كـارگـران     ”نقش اين      

زماني آشكار ميشود كه به داليل ايـن    
 : وضعيت و راه حل ميپردازند

دولت كارفرماي بـزرگ اسـت و       ”      
بسياري از مسائل مربوط بـه افـزايـش      
هزينه هاي توليد، واردات بـي رويـه،       

هاي اخراج نـيـروي      فراهم شدن زمينه
هـاي     كار و تضعيف فعالـيـت بـخـش      

خصوصي و تعاوني ناشي از نـگـرش و     
هاي مديران دولتي است،  تصميم گيري

البته نه به اين معنا كه آنها عمـدي در    
اين كار داشته باشند اما شرايط اقتصـاد  
آنها را به سمتي مي برد كه در نهـايـت   
تصميمات خوشايندي براي فـعـالـيـت     

 “.غيردولتي ها ايجاد نمي شود
مالحظه مواضع دشمنانه با كـارگـر        

حتي يك رهگذر بـي  .  ابدا دشوار نيست

خبر با اين پرسش روبرو ميشود كه اين 
فصل دفاع و استحقاق و صيانت حـق    
قانوني كارگران جامعه است يا مـراسـم   
آه و شيون براي كيسه گشاد مـنـافـع      

؟ فصل دستمزدها در ايـران  ! كارفرمايان
بيشتر از هر چيز بـه يـك عـزاداري          
عمومي براي دل هـاي شـكـسـتـه            

كـمـتـر     .   كارفرمايان شـبـاهـت دارد       
وارونگي را ميتوان سراغ گرفت كه پا به 
پاي پايمال كردن حقوق پايه اي كارگر 
در جامعه؛ زبان كارفرما درازتر و منت او 

سهم دستمزد  بـه پـنـج        !  بيشتر است
درصد از كل قيمت تمام شده كـاال در    

ايـن تـازه در       .  ايران نزول يافته است
صورتي است كه دستمزد كارگر پرداخته 

ميشود پرسيد حضـرات از جـان       !  شود
كارگر چه ميخواهند؟ ديدني است كـه    
در يك چرخش پز عالي تكنوكرات هـا،  
فخر فروشي دانش و كارداني، افسـانـه   
هاي شكوفايي جاودانه نظام سـرمـايـه    

تـقـصـيـر     ” شان دود ميشود و  نشخوار 
در دسـتـور      “  دستمزد كارگـران اسـت    

ابواب جمعي بيرون و داخل حـكـومـت    
رفاه سرتـان را بـخـورد،        .  قرار ميگيرد

بالخره ميشود از حضرات پرسيـد، چـه     
وقت قرار است كرور كرور انسـان بـا       

شكم گرسنه سر بر باليـن نـگـذارنـد؟        
گوشه گوشه اين جامعه تبديل به چـرخ  
دنده فرسودگي و تحقير و مرگ كارگـر  
و خانواده كارگري شـده اسـت؛ كـار          
كودك، تن فروشي، همزيستي با زبالـه  
ها و دريايي از تباهي تنها ارمغان دولت 
پس از دولت، مجلس پس از مـجـلـس    

 بوده است؛ چرا زحمت كم نميكنيد؟ 
در سال جـاري،  “  فصل دستمزدها”      

يكبار ديگر، فرصتي است كه كارگر در   
ايران با چشم باز بنگرد كه بحران تلـه    

بر عكس، بحـران   .  مرگ سرمايه نيست
مكانيسم خالق سـرمـايـه بـراي دور         

كـارگـر در     .  ديگري  از استثمار اسـت   
ايران بايد با گوشت و پـوسـت خـود          
تجربه كرده باشد كه انتـظـار بـهـبـود        
زندگي از نظام  مبتني بر سرمايه و سود 

فصـل  ” .  آن يكـسـر بـيـهـوده اسـت          

پرده ها باال ميرود، دولـت،    “  دستمزدها
سياستمداران، ارگانـهـاي اقـتـصـادي،        
احزاب و شخصيتها به صحنه ميايند كه 
وحدت طبقاتي سرمايه را در دشمني بـا  
طبقه كارگر به يكديگر و به كل جامعـه  

يكبار ديگر نقل قول ذكـر  .   ثابت نمايند
شده از سخنگوي انجمن هاي صنفي را 

واردات ” عبـارتـهـاي      !  از نظر بگذرانيد
، “ بخـش خصـوصـي     ” ، “ هاي بي رويه

هر كدام بـخـشـي از        “  بخش تعاون” 
زرادخانه طبقه حاكم است كه قرار است 
شيادترين هايشان در البالي آن، يـك  
در ميان پوست اصالح طلبي، پوپوليسم، 

 .  تند روي يا تعامل بياندازند
كوچكترين تعرض طبقاتي كارگري      

بر سر مساله دستمزد كافي اسـت كـه     
. تمام اين بساط را يكشبه بهم بـريـزد    

بدون اوين بلبل زباني هـمـگـي ايـن       
فصــل .  حضــرات خــامــوش مــيــبــود    

 . دستمزدها هنوز ادامه دارد

 ...“  فصل دستمزدها”

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

 رفاه؛
 )“منشور رفاه، آزادي و امنيت مردم ايران”بخشي از (

 
رفاه، فراغت، تفريح، آسايش و امنيت، حق حيات و مصونيت جسمي و روحي فـرد    - 

از هر نوع تعرض ابتدايي ترين حق و از ضروريات زندگي متعارف در جامعه امـروزي  
براي تامين رفاه در اولين قدم مطالبات فوري زير را، كه بسرعت قابل تامـيـن   .  است

 .  است، 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  

 سال  16ـ پرداخت بيمه بيكاري معادل حداقل دستمزد به همه افراد فاقد شغل باالي 
 سال  16ـ ممنوعيت كار حرفه اي براي كودكان و نوجوانان زير 

 55ـ پرداخت بيمه بازنشستگي دولتي، معادل حداقل دستمزد به همه افـراد بـاالي       
 سالي كه فاقد حقوق بازنشستگي هستند 

ـ حق برخورداري از كليه امكانات جامعه امروزي براي مصون داشتن فرد از صدمـات  
ارايه خدمـات  .   و بيماري ها، حق برخورداري از امكانات بهداشتي و درماني در جامعه

 رايگان پزشكي و آموزشي و فرهنگي
ـ تضمين استاندارد باالي زندگي كودكان و نوجوانان، تضمين رفاه و سـعـادت هـر       

 .  كودك، مستقل از وضعيت خانوادگي، با جامعه است
نمانيدگان مـجـلـس، شـهـرداران،          ( ـ تعيين حقوق مقامات سياسي و اداري كشور  

 .  برابر با مزد متوسط كارگر.....) استانداران، فرمانداران، قضات دادگاهها و
از .  ـ در جهان امروز رفاه بدون احترام به محيط زيست و حفاظت از آن، عملي نيست

اين رو حق برخورداري از يك محيط زيست امن و سالم، حـق بـي چـون چـراي           
 .همگان است

 
حزب كمونيست كارگري ـ حكمتيست، بعنوان نيروي پيشرو كارگران در 
ايران، بعنوان نيروي پيشرو جنبش رهايي زن و جنبش اسالم زدايي در 

ايران، بعنوان نيروي پيشرو همه آزاديخواهان و برابري طلبان، رئوس اصلى 
حقوق مسلم و انكارناپذير كارگران و محرومين ايران را، كه نهايتا يك قيام 

توده اي به رهبري طبقه كارگر و حزب كمونيست اش ضامن تحقق آنهاست، 
مبارزه ما براي برابري، رفع تبعيض و رفاه جزء . به صراحت اعالم مينمايد

الينفك مبارزه وسيع تر و اساسي ما براي شكل دادن به انقالب اجتماعي و 
مبارزه اي كه سرنگوني . برقراري جامعه برابر و آزاد كمونيستي است

ما  مردم . جمهوري اسالمي ايران،  اولين  شرط پيشروي و پيروزي آن است
محروم ايران را به برافراشتن پرچم اين اهداف انقالبى، 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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Manshour.html 
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ید و  وا ی را  ت ت  حک

ید ر و پش   !آن را ت

ان  ت کار د ت را  حک

ید  !سا

بي شك، پايان دوره  يكـه تـازي          
، “ نظم نوين جهانـي ” بالمنازع آمريكا و 

سهم خواهي هاي اروپـا و روسـيـه،          
ناروشني استراتژي مورد تـوافـق ايـن      
كمپ ها در رابطه با مسئله فلسـطـيـن،    
باز شدن فضاي رقابت بيـن بـورژوازي     
كشورهاي اين مـنـطـقـه، از جـملـه           
فاكتورهايي هستند كه در بلبشوي فعلي 

انشقاق هايي كه انواع و .  عمل مي كنند
اقسام نيروهاي قـومـي و مـذهـبـي،          

، تـا  “ پيكارجويان آزاديخواه” دستجات و 
حضور مستقيم نيروهاي رسمي دولـت    
تركيه، ايران و عربستان صعودي، همـه  

كـل  .  و همه بازتاب هاي آن مي باشـد 
جناح بندي هاي موجود امپرياليستي و   
قطب بندي هاي شكل گرفته حول آن   
چه در سطح جهان و چه در مـنـطـقـه     
خاورميانه، در ساختن جـهـنـم نـاامـن        
امروز، در سـركـوب ازاديـخـواهـي و          

، كامال با همديگر “ بهار عربي” شكست 
هميـن اشـتـراك      .  متفق القول هستند

منافع كل سرمايه، چه جهانـي و چـه       
محلي، در قالب كردن يك تصوير سياه 
و ترس از خواست و مطالبـه اسـاسـي      
مردم براي تغيير اساسي اوضـاع اسـت     
كه توسط جمهوري اسالمي نـيـز هـر      

در ايـن    .  لحظه در ايران پمپاژ مي شود
ميان، نيروها، جناحها و احزاب سياسـي  
سرمايه در ايران نيز سهم خـود را، بـا       
فراخوان كارگران و مردم در ايـران بـه     
دنباله روي از اين و يا آن جناح سرمايه، 
به اين يا آن دولت و قطب جـهـانـي،      

 .مي كنند“ ادا”
يكي از معيارهاي مشترك بسيـاري از    

بـودن  “  ضد اسـالمـي    ” اين نيروها، در 
اسم رمـز    “  ضد اسالمگرايي” .  آنهاست

نيروهايي است كه امروز بـوضـوح، در     
جهت اعالم همسـويـي بـخـشـي از          
بورژوازي ايران با سياست هـاي مـورد     
. قبول غرب، و مشخصا آمـريـكـاسـت      

بخشي از ناسيوناليست هاي دو آتشه و   
پان ايرانيست، به جمهـوري اسـالمـي      

جمهوري “  اسالم گرايي” ايراد دارند كه 
اسالمي است كه قدرت و نفوذ منطـقـه   

“ عرب هـا   ” اي را كم بها مي دهد، به 
ضـد  ” زيادي رو مي دهد،  و بـه جـو       

بـخـشـي از      .  دامن مي زنـنـد    “  عرب
اسـالم  ” طرفداران رشد و صنعتي شدن، 

بـودن آنـرا     “  ضد آمريكايي” و “  گرايي
دليل عدم درايت و لـيـاقـت كـامـل            
جمهوري اسالمي و دخـالـت در ايـن        
جنگ ها مي دانند كه مي تواند منـافـع   
دراز مدت سرمايه در ايران، و ارتباط بـا  
غرب را به مخاطره بياندازد، و ارشيتكت 
اصلي، خامنه اي و واليت فـقـيـه را،        
عامل و باني پيشبرد اين سياست مـي    

در اين ميان، شايد عقب افـتـاده   .   دانند
ترين جماعت از دنياي سياست امـروز،    
جماعتي است كه با مذاكرات و توافقات 
اخير بين جمهوري اسالمي و غـرب،      
مشخصا آمريكا، بي افق و خود را تنهـا  

نمونه هاي بارز اين ها را مي .  مي بينند
توان در جريانات ناسيوناليست كرد ديـد  
كه روي دخالت و فشار امريكا در تقابل 
با جمهوري اسالمي، حساب باز كـرده    
بودند و كل استراتژي و تاكتيكشان بود 
و همچنين بخشي از اپوزوسيـون پـرو     
غرب، كه آنها نيز در اين ميان بي افـق  

ايـن  “  ميليتانت هـاي ” .  و ذوب شده اند
جماعت، احزب ابراهيم عليزاده و حميـد  

حزب تقوايي كه ديـروز  .  تقوايي  هستند
سوريه را بـمـثـابـه       “  ارتش آزاديخواه” 

نيروي انقالب جار ميزد، و عليزاده كـه    
به اميد كمك هاي آمـريـكـا جـهـت        
سرنگوني جمهوري اسالمي حساب بـاز  

دولت ها و   ”كرده بود، يكبار ديگر عليه 
به آمريكـا  “  نيروهاي اسالمي در منطقه

هـدف ايـن     .  چراغ سبز نشان داده انـد 
نـه بسـيـج نـيـرو و            “   اتحاد عمـل ” 

سازماندهي براي آزادي و آزاديخواهـي،  
بلكه، اعالم وفاداري به مقابله با همـان  
نيروهايي است كه آمريكا در مـنـطـقـه     

مضحك تر از هـمـه     .  مي داند“  مضر” 
امضاي دوستان سابق و منشعب مـا از    
حزب حكمتيست در اين اتحاد عـمـل     

مضحك به اين خاطر كه حـتـي   .  است

“ ضد امپريالـيـسـت   ” سازمان راه كارگر 
نيز، بدليل بي مثمايي اين گونه اتـحـاد   
عمل ها، از امضا آن سرباز زده است و   
گفته است كه اين اعالميه مورد توافـق  

 ! است“ سي سي”تا “ بي بي”همه از 
اگر سقوط آزاد و بي افقي امـروز ايـن     
جماعت بيانگر بي ربطي شان به طبقـه  
كارگر و مبارزه طبقاتـي در ايـران و         
منطقه است، بي افقي كامل سياسي و   
اقتصادي بورژوازي ايران، امري مهم و   
دريچه واقعي پيشروي كمونيست ها و   
 .سازماندهي طبقه كارگر در ايران است

 

 ...فضاي جنگي امروز و 

ت   ل او ب  و  ه کار    !درت 

 آزادي
 )بخشي از منشور رفاه، آزادي و امنيت مردم ايران(

 
آزادي كامل و بي قيد و شرط انتقاد به كليه جوانب سياسـي، فرهنگي و اخالقي و     - 

 . ايدئولوژيكي جامعه
آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، اجتماعات، مطبوعات، تظـاهـرات، اعـتـصـاب،          -

 .   تحزب و تشكل
. ـ آزادي مذهب و بي مذهبي و جدايي كامل مذهب از دولت و آمـوزش و پـرورش      

كودكان و نوجـوانـان   .  هرنوع اجبار فيزيكي و روحي براي پذيرش مذهب ممنوع است
سال از هر نوع دست اندازي مادي و معنوي مذاهب و نهـادهـاي مـذهـبـي         16زير 

 . مصون بايد باشند
لغو هر نوع شرط و شروط رسمي و يا ضمنـي  .  آزادي بي قيد و شرط انتخاب لباس   -

ممنـوعـيـت هـر نـوع          .  بر مقدار و نوع پوشش مردم، از زن و مرد، در اماكن عمومي
 .  تبعيض و يا اعمال محدوديت بر مبناي پوشش و لباس مردم

ـ برابري كامل و بي قيد و شرط زن و مرد در حقوق مدني و فردي و لغو فوري كليـه  
برابري كامل حقوق و موقعيت قانوني زن .  قوانين و مقرراتي كه ناقض اين اصل است

 .و مرد در خانواده
ـ تامين فوري برابري كامل زن و مرد در شركت در حيات اجتمـاعـي، سـيـاسـي و          

 .اقتصادي جامعه در سطوح مختلف
ـ  برابري كامل و بي قيد و شرط كليه شهروندان ايران، مستقل از تابعيت، در كـلـيـه    

كـلـيـه    .   حقوق و وظايف قانوني، اعم از فردي، مدني، سياسي، اجتماعي و رفـاهـي      
ساكنين كشور، مستقل از مليت يا احساس تعلق ملي خويش، يا اعتقادات مـذهـبـي،      

 .  اعضاي متساوي الحقوق جامعه اند و در دسترسي به همه امكانات جامعه،  برابراند
حق استنكاف شخص از اداي شهادت عليه خود كه بتوانـد  .  ـ ممنوعيت تفتيش عقايد

 . آزادي سكوت درباره نظرات و اعتقادات شخصي. به اعالم جرم عليه وي منجر گردد
مصونيت زندگي خصوصي افرادـ مصونيت محل زندگي، مكاتبات و مـراسـالت و        -

ممنوعيت استراق سمع، تعقـيـب و     .  مكالمات فرد از هر نوع دخالت توسط هر مرجعي
 . مراقبت

اعدام يا هر نوع مجازات متضمن تـعـرض بـه        .  مجازات اعدام بايد فورا لغو گردد   -
 .  تحت هر شرايطي ممنوع است) نقص عضو، تنبيه بدني، و غيره(جسم افراد 
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در قبال حمله به كردستان، كارنامه      
نـه  .  اينها سياه تر از اين حرف ها اسـت 

تنها يورش سبعانه جمهوري اسالمي به 
را مورد تاييد  58مرداد  28كردستان در 

پرشور قرار دادند بلكه در ركـاب ايـن       
ضـد  ” رژيم، مقاومت مردم كردستان را   

 . ناميدند“ انقالب
جالب است كه ديروز بـا تـز سـه             

الئـيـسـم و      ” جهان و اكنون با پرچم   
هـمـان   “  جنبش روشنفكري الئيسـتـه  

سياست و همان سنت و جنبش و منش 
اكنون كه پيشانـي  .  را نمايندگي ميكنند

پان اسالميسم جمهوري اسـالمـي در     
برابر نسلي كه بيش از سه دهه است به 
اسالميزه كردن جامعه ايران تن نـداده،  
به سنگ خورده است و ظاهرا پـديـده     

و دمكرات بودن مد شده اسـت،  “  گذار” 
اين طيف دوباره از عقب مانده ترين و   
راست ترين جناح بورژوازي سر بيـرون  

به سياق گذشته، هشدار ميدهند .  مياورد
كه مبارزه با مذهب در ايران شـرط و      

فرايـنـدي بـغـرنـج و          ” شروطي دارد، 
، در گرو ابـراز وجـود       “ درازمدت است
“ آزادانـديـش  ” و   “  اليـق ” گروه بسيار   

اشباح شكست خورده از پشـت ديـوار       
است كه فقط سايه هاشان را مردم مـي  

واقعا تنها اراده ثابتي كه نزد اينها !!  بينند
سال ادامـه دادن بـه        37ديده ميشود، 

“ گذار” همان اختفا هويت و تاكتيكهاي 
در ركاب طبقه حاكمه به سياق سـابـق   

 . است
در نتيجه تا جايي كه به بـيـانـات           

آقاي وثيق از اين طيف بر ميگردد بنظر 
يكسره  “  روشنفكر” ميرسد به عنوان يك

از مرحله پرت هستند، اما به عنوان يك 
انسان سياسي كامال داخل باغ تشريـف  
دارند و سعي در مشاطه گري بـا رونـد     

الئيسيته و ” ، تحت نام “ اعتدال و تدبير” 
جامعه ايراني ” در مختصات “  دموكراسي

ايشان به زبـان بـي     .  دارند“  اسالمي  -
زباني ميگويند، مردم فرانسه اگر علـيـه   

انقالب كردند،  18مذهب و خدا در قرن 
دستشان درد نكند، اما لطفا مردم ايـران  
كاري به جمهوري اسالمـي نـداشـتـه       

پر افتخار ترين مجلس دنيا را از   .  باشند
همان اولين لحظه خلقت برايشان دايـر  
كرديم، بهترين رئيس جمهور دنيا را هم 
دارند كه بدون اختفا هويت و روشهـاي  

حزب توده، سـازمـان   “ كار دموكراتيك”
اكثريت و جبهه ملي بيشتر از همه شان 

“ گذار به توسعه و صلـح ” شايسته نوبل 
البته امثال آقاي وثـيـق را هـم        .  است

دارند كه در اين دوران سخت و طاقـت  
فرساي مبارزه طبقاتي در ايران مشـاور    

و  برخي مـقـامـات      “  نوانديشان ديني” 
گــذار بــه     ” دولــت در رونــد           

مـتـبـوع خـويـش        “  سكوالريزاسيـون 
االن هم نشد اشكالـي نـدارد     .  ميشوند

شايد هـفـتـصـد سـال ديـگـر بـه                 
. مورد نظر ايشان رسيديـم “  دموكراسي” 

“ روشنفكـري ” واقعا كه آدم از اين همه 
حق است كه بگوييم ايـن    .  خفه ميشود

ايران مورد نـظـر   “  روشنفكري” جنبش 
آقاي وثيق، تواني بيشتر از اجراي ايـن    

 .    بالماسكه را ندارد
از مشاركت و اكثريت و توده تا تمام     

ديگر ريز و درشت هاي اين نـهـضـت      
روشنگري اسالمي و گنجي و سـروش  

ولتر و مغز متفكر سعيد و پدر نگهـدار   -
و لمپن نوريزاده و دانشمند بـهـنـود و      

و “  اصـالحـات  ” خالصه كل لشـگـر       
به مشروطه شان رسيده انـد،    “  اعتدال” 

اكنون آقاي وثيق و عده ديگـري گـرز     
ميچرخانند، مردم را “  نو انديشي و گذار” 

ميترسانند و به صرافت افتاده انـد كـه     
 .   مبادا آتش اين مشروطه خاموش شود

ايشان راه حل مدبرانه اي مي دهند      
در ” :   كه نه سيخ بسوزد و نـه كـبـاب     

ايران نيز، جنبش فكري الئـيـك يـا        
سكوالر به معناي جنبش روشنفـكـريِ   

كه مـي    –خواهانِ جدايي دولت و دين 
تواند در عين حال نو انديشـان ديـنـي      

 –!!  مخالف دين ساالري را در بر گيـرد 
 “.قادر به ايفاي چنين نقشي مي باشد

آيا ايشان فراموش ميكنند كه بيش      
“ نو انديشان ديني” از دو دهه است اين 

و رهبران معزول دارند به عنوان ياران و 
مشاوران جمهوري اسـالمـي انـجـام         
وظيفه ميكنند و نتيجه چيزي جز تداوم 

اتحـاد اسـتـراتـژيـك        ” همان سياست 
نبوده است؟  واقـعـا   “  الئيسيته و اسالم

شما كه بعد از سه دهه زندگي در اروپـا،  
مي خواهيد نسل امروز جامعه ايـران را    
تحويل اينها بدهيد، حاضر هستيد فرزند 
خود را براي آموزش دانش و تجربه دو   

 دقيقه هم  به دست اينها بسپاريد؟
! زياد به دل خود صابـون نـزنـيـد           

اسالمِ قابل دفاع يا قابلِ مدارا آنهم در   
دوراني كه ارتجاع داعش در مـنـطـقـه     
افسار گسيخته است، يك شوخي بيـش  

دوره ارفاق به اسالم و حـتـى       .  نيست
اين را   .  تطهير آن به اتمام رسيده است

خود سران گنده جمـهـوري اسـالمـي       
كرده اند و به اشكال مختـلـف   “  كشف”

حال، ظاهر شـدن  .  ميزنند“  گذار” دم از 
اندر عقبه اين نظم و نـظـام هـنـري         

 . نميخواهد
مشكل شما اين است كـه نـفـرت           

عميق توده وسيع مردم ايران و بـويـژه   
زنان و جوانان از اسالم، سـالـهـاسـت       
مالت يك تحول جدى ضد مذهبـى و    
. اسالم زدايانه را در ايران ساخته اسـت   

هراس شما از اين است كـه چـگـونـه       

ميتوان قبل از آنكه ايـن تـحـول بـه         
سرانجام خود برسد، جلوي آن را سـد      

و مدارا “  گذار” كرد و راه آن را به سمت 
با ايراني گري و اسالمي گري گنديـده  

تحولي كه تاريخا با مقـاومـت   .  كج كرد
بازار كسب و كار موميائيهـاى تـاريـخ      
كهن شرق و هـراس كـل بـورژوازي        

 . ايران روبرو بوده است
پيروزي اين جنبش و به سرانـجـام        

رساندن اين تحول اجتماعي عظيم بـر    
دوش يــك انــقــالب كــارگــري و          

نبايد يك غـاز بـراى     .  كمونيستي است
“ گـذار ” كسي كه با ارجاع به كشفيات   

تاريـخ و فـرهـنـگ         ” تحت مختصات 
، مهر تأييد پاى ايـن  “ اسالمي  -ايراني 

خواهي و ايـن نـوع       “ دموكراسي” نوع 
رياكارانه ميگذارد، ارزش   “  آزادانديشي” 

پذيـرش و تـبـلـيـغ ايـن             .  قائل شد
دموكراسي قسطي يـك ركـن تـداوم        

 . مذهب و ارتجاع در ايران است
تنها يك انقالب كارگري مـانـنـد           

انقالب اكتبر كه يكي از اركانش مذهب 
زدايي و تيشه به ريشه مذهب در جامعه 
است، ميتواند دست اين صنعت را براي 
هميشه از سياست و زندگي مردم كوتاه 

آنوقت يقين داشته باشيد كـه در      .  كند
اين مسير، يك قشر از روشـنـفـكـران       
آزادانديش و آوانگارد به ايـن جـبـهـه       

 .   خواهند پيوست

ی قالب کار ده باد ا  !ز

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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