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ی ت کار و ی             ح ا  آزادی            

!كارگران جهان متحد شويد 	

 مسئله فلسطين، مسئله طبقه كارگر است
 

 امان كفا
 

دولت اسرائيل اعالم كرده است كه تصميم دارد حق شهروندي فلسطيني هـاي         
امري كه بدنبال خود، محدوديت هاي جدي عليه اين مردم در حـق بـرخـورداري      .  شرق اورشليم را بازبيني كند

اين تصميم، جدا از عـمـلـي        .  حتي حداقلي از امكانات رفت و آمد و كار در اسرائيل را بشدت افزايش خواهد داد
شدن و يا نشدن آن، بخشي از حمله همه جانبه تـر  
دولت صهيونيستي عليه مردم فلسطين، و بـيـرون     

اين تهديـد،  .  راندن آنها از خانه و كاشانه شان است
در ادامه حمالت پي در پي، پرواكسيون نـيـروهـاي    
نظامي و فاشيستي اسرائيل، و دامن زدن به ناامنـي  

زد و   .  و دستگيري و كشتار مردم فلسطيني اسـت   
خوردهاي اخير، و رشد فزاينده زخمي شـدگـان و       
كشته شدگان، به حدي است كه آمريكا، متحد پايـه  
اي و بالمنازع اسرائيل را مجبور كرده است تا جـان  
كري را بدنبال راه حل فوري به ديدار با ناتنياهـو و    
حاكمان در اردن، عربستان صـعـودي و عـبـاس           

 .  بفرستد
در مجموع، ضمن ابراز نارضايتي از خشـونـت          

، تـوافـق شـده      !! افسار گسيخته نيروهاي اسرائيلي 
است كه دوربين هاي مدار بسته تحت مسئـولـيـت    
اردن نصب شوند و دولت صهيونيستي هم تـوافـق     
كرده است تا البد به اين ترتيب همه بـيـنـنـدگـان      
تصاوير اين دوربين ها، متوجه حسن نـيـت دولـت      
صهيونيستي و اعمال تروريستي جوانان فلسطيـنـي   

 . باشند
بي شك اينكه حول چه اتفاقي، دور اخير تقابل بـا    
. دولت اسرائيل شروع شده است تعيين كننده نيست

در واقع، فاكتورها و عوامل معين تري در اين دوره   
امكان حمالت اخير دولت صهيونيستي را فـراهـم       

 4صفحه: ...                 كرده اند

گرامي باد نود و هشتمين 
 !انقالب اكتبر سالگرد 

 زنده باد 
 !انقالب كارگري

پس از تصويب برجام در مجلس، خامنه اي ضـمـن            
گانه به روحاني نوشته اسـت   9تاييد آن، نامه اي با شرايط 

زجه ها و درد دلهايي كه از .  و روحاني هم پاسخ داده است
گشـايـش   ” يكسو مهر پايان داعيه ها و پـزدادن هـاي         

در جمهوري اسالمي را بر خود دارنـد  “  اقتصادي و سياسي
و از سوي ديگر هشدار ميدهند كه بيش از اين نمـيـتـوان    

ناسالمتي قرار بود بـرجـام،   .  هندوانه زير بغل ملت گذاشت
مملكت را گل و بلبل كند، حال بايد مواظب شعله كشيدن 

اكنون به دنبال بروز دپرسيون خامنـه  !  توقعات مردم باشند
اكثريت   -روحاني، چپ و راست، از ماله كشان توده   -اي 
چموش تا توله سگ هايي مانند كيهـان  “  اصالح طلبان” و

وله افتاده اند و شروع  شريعتمداري و دلواپسان، همه به ول
هر كـدام بـه     .  و آسيد كرده اند“  آقا” به تكرار درد دلهاي 

معلوم شد وعده  .  نوعي بي افقي كل حاكميت را جار ميزنند
شـكـوفـايـي و       ” و   “  گشايش اقتصادي” ، “ لغو تحريمها” 

چيزي جز سر كار گذاشتن جامعه و فراهم كـردن    “ توسعه
شرايط دور ديگري از استثمار و سودآوري سرمايه از گـرده  

اكنـون اهـداف ايـن        .  كارگر و مردم محروم ايران نيست
ايـن  .   توهمات و نمايشهاي مسخره آشكار شـده اسـت      

مهمترين فاكتوري است كه همه جنـاحـهـاي بـورژوازي       
ايران با عمامه و بي عمامه  را به دوال و راسـت شـدن         

و به خط شدن بـا    “  اتحاد عمل” پشت سر خامنه اي و به 
 . امروز ميكشاند“ خطير”شرايط 

مستقل از آن، واقعا وضعيت اينها ديدن ندارد؟ كو آن همه 
عربده كشي و آي نفس كش سردادن روحاني كه ميگفت 

روز مشكالت را حل ميكند؟ يادتان هسـت   100در عرض 
يك دوراني سيد علي ميگفت هركس با امريكا مـذاكـره     
كند با الفباي سياست آشنا نيست؟ اكنون شخص شخيص 
يك تنه در راس برجام و به چپ چپ و به راست راسـت    
كردن اپوزيسيون و پوزيسيون بورژوازي ايران قرار گرفتـه  

و مديريت جهان اسالم؟ “  عزت اسالمي” كجا رفت .  است
در يك “  امام امت” و “  انقالب اسالمي” آرمانهاي !  زپلشك

“ بـرجـام  ” هسته اي و با تاييد مصوبه   “  نرمش قهرمانانه” 
مجلس توسط شوراي نگهبان، بار ديگر همه تو زرد از كار 

 2صفحه. ...                       درآمد

وقتيكه كفگير به ته 
 !ديگ ميخورد

 فواد عبداللهي

سالهاي جاري به عنوان سالهاي سياه در تاريخ معاصـر       
دستمزد كارگران چقدر بايد بـاشـد؟     . ايران ثبت خواهد شد

آيندگان در مطالعه اين سوال آرشيو روزنامه هـا در سـال       
را ورق خواهند زد، بايگاني مـجـلـس و ادارات و           1394

نهادها را بررسي ميكنند، رويدادها و كشمكشهاي سياسـي  
پاسخ اين سوال آنها را به يك .  را كنار هم قرار خواهند داد

هيچ چيز پـوچ  .  لجنزار ازحيات انساني  رهنمون خواهد شد
تر از سخن راندن در مورد سرنوشت مشترك يك ملت، يـا  
. در مورد سرنوشت مشترك مردم يك سرزميـن نـيـسـت      

نيروي  محرك بورژوازي را فـقـط       .   جامعه طبقاتي است
وارونگي اين جامعه  مرزهاي عقل و   .  سود تشكيل ميدهد

ناسيوناليسم جنون ميافريند، .  ترحم و شرافت را بهم ميريزد
اما در عين .  ماليخولياي مذهبي چشم بصيرت را كور ميكند

حال آنچه در چهارچوب تعيين دستمزد پايه كـارگـران در     
 .سال آينده ميگذرد تمام اين مرزها را پشت سر ميگذارد

تمام مقامات و نهادها از هر ميكروفن و هر چهارپايه و      
هر نشريه در  يك جهاد مشترك تمام فضاي جامعه را در   

مضمون اين جهاد در يـك جـملـه      .  قرق خود درآورده اند
 3صفحه: ...               خالصه ميشود

چاره اي جز پيروزي 
 !جلوي روي ما نيست

 مصطفي اسدپور
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خودشان هم ميدانند كه                    

قرار نبوده و نيست كـه آبـي از ايـن          
. براي مردم ايران گـرم شـود    “  برجام” 

تنها ظاهر اقتصاد و فرهنگ اسالمي را   
. با يك تشريفات آبرومند رنگ كـردنـد  

جمهوري اسالمي و ارزش هـايـش در     
مقابل نسلي كه به ايـدولـوژي اسـالم      

اينها .  بدهكار نيست به زانو درآمده است
در مقابل اپيدمي فالكت و بـيـكـاري        
طبقه كارگر، در مقابل خشم فروخـورده  
زنان و جوانان اين مملكت، گريم كـرده  

تصويب ميـشـد چـه      “  برجام” چه .   اند
نميشد جمهوري اسالمي نميـتـوانسـت    
پشت اسالم سنگر محكمي بگـيـرد و     
گله هاي سپاه و انصاراهللا اش با همـان  

و “  معروفات” حق بجانبي گذشته، پشت 
ظـاهـر   “  مرگ بر آمريكـا ” و “  منكرات” 

وقتي خامنه اي يك روز پيش از   . شوند
تصويب برجام، بحث چگونگي استحاله 

رژيم را پيش ميـكـشـد ديـگـر        “  نرم” 
بسيجي و حزب اللهـي، اصـولـگـرا و         

اين رژيم و آن   !  دلواپس سگ كيست؟
روتوش كثيف اسـالمـي، بـا هـدف           

ايران، پـس     57شكست كامل انقالب 
كمونيسم و سركوب طبقـه  “  خطر” زدن 

كارگر و نهايتا بازگشت سرمـايـه داري     
ايران به بستر اصلي خود يعني كـلـوپ   

، ساخته پرداخته شـد و    “ جامعه جهاني” 
امروز بعد از انجام آن وظيفه تاريـخـي،   
در هماهنگي كامل با بـورژوازي بـيـن      
المللي بعنوان يكي از دوستان غـرب و    

، عـلـيـه      “ ثبات در منطقـه ” محورهاي 
و سركوب آن،   “  خطر داخل”مقاومت و 

به بـازار    “ خوشخيم”با ظاهر و شمايلي 
به اين اعتبار، عـر و    .  عرضه شده است

تيز هاي امروز سران حكومت اسالمـي  
همه براي مصرف داخلي است و عموما 
براي كشيدن دستي روي سر چفيه بـه    

هاي دفتر شريعتمداري و لـولـو        گردن
خورخوره دلواپسان است كه كمـي تـا     

. انـد    قسمتي اينروزها پريشان حال شده
تضمين رام كردن اين طيـف چـمـاق      
بدست و چاقوكش در كوتـاه مـدت و       
براي روز مبادا و باز كردن قالده آنها در 

و انداختنشان بـه  “  برجام” فرداي بعد از 
جان هر اعتراض اجتمـاعـي بـر سـر         

مطالبات رفاه، آزادي، تشكل، بـرابـري،   
از ايـن    .  اسـت ...   تحزب و اعتصـاب    

لحاظ دلواپسان دست از شامورتي بازي 
بردارند، زياد بـه  “  برجام” بر سر تصويب 
جايگاه و استخوانشـان  .  خودشان نگيرند

و پيش بورژوازي ايران كامـال  “  آقا” نزد 
تاريخا اتكا بورژوازي بـه  .  محفوظ است

گانگستريسم سياسي در صحنه سياست 
در دوران .  ايران هميشه الزم بوده است

حكومت شاه، دار و دسته هاي شعـبـان   
بي مخ ها، ساواك و نهادهاي امنيـتـي،   
روحانيت، مساجد و تكايا، مـوي دمـاغ     
ازاديخواهي در آن جامعه بودند، امـروز    
هم در جمهوري اسالمي سپـاه، وزارت    
اطالعات، آخوند و نهادهاي مـذهـبـي      

بورژوازي .  اند“  مقدس” ادامه همان امر 
ايران بدون اين نهادها اساسا اموراتـش  

 .نميگذرد
، كـهـنـه      “ اصالح طلبان” اما خيل      

 -پاسدارها، نو مهندس دكترها، تـوده      
اكثريتي ها، و تمام مهره هاي ريـز و      
درشت اين نهضت روشنفكري اسالمي، 
از گنجي و سروش ولتر و مغز متـفـكـر    
حجاريان، تا نگهدارها و لمپن بهنودهـا،  
اينها هراندازه هم از سياستهاي داخلي و 
بين المللي دوره خميني فاصله بگيرنـد،  
هرچقدر خواهان بهبود رابطه بـا غـرب     

بشـونـد،   “  معتدل و ميـانـه رو    ” باشند، 
منادي گشايش سياسي و اقـتـصـادي      
باشند، هرچند بار كشتي به لجن نشسته 
بورژوازي ايران و دولتش را به آبـهـاي   

بيندازند و هرچقـدر  “  جامعه بين المللي” 
شكست ايدولوژيك شان را رفو كنند و   
از ظريف و مصدق و امير كبير مجسمه 
بسازند، اما باز در انتهاي اين مسيـر در    
مقابل مطالبات فروكوفته طبقه كـارگـر   
ايران و جبهه برابري طلبي كفگيرشـان  

ضرورت ايـجـاب     .  به ته ديگ ميخورد
ميكرد براي آتيه اين جمهوري كار ويژه 

پاسخ اين “  برجام”تصويب : اي ميكردند
هـدف مشـتـرك      !  ضرورت بود و بـس 

و مـحـور     “  آقا” دولت اينها با كاپيتاني 
روحاني، دادن سيگنال بـه    -رفسنجاني 

در كنـار ادامـه     .  غرب براي معامله بود
دخالت در صحنه سياست خاورمـيـانـه،    
مذاكرات و توافقات هسته اي حـاوي      

پيام سران اصلي رژيم براي كنار آمـدن  
. با غرب به قيمت بقاء رژيمـشـان بـود     

 . تحقق اين سناريو بود“ برجام”تصويب 
از طرف ديگر، كل اين اپوزيسيـون       

قانوني و پرو دولتي امـروز در ركـاب         
حل مشـكـالت   ” خامنه اي ميگويند كه 

، “ ساله ممكن است 20تنها در مسيري 
دولت حقوق ” ، “ وضعيت شكننده است” 

، “ كارمندان شركت نفت را هـم نـدارد    
دالر ” ،   “ دولت از بانكها قرض ميكنـد ” 

گرانـي حـتـمـي       ” ، “ سير صعودي دارد
دولت به اين زودي نميـتـوانـد    ” ، “ است

بايد جنـس و    ” ، “ مشكالت را حل كند
بعيد است دولـت در    ” ، “ مواد اوليه بيايد

شش ماه بتواند اشتغال ايجاد كند، رشد 
“ اقتصادي ايجاد كند يا تورم را كم كند

ايـن  ” و نهايتا به قول حجـاريـان     ...  و 
دولت تنها شانسي اگر دارد اينست كـه    

به زبان بـي زبـانـي      !   “ بي بديل است
پلهاي پشت سر و پيش رو، خراب شده 

“ برجـام ” است؛ تق شĤن در آمده است؛ 
و رژيم اسالمي آخرين خندقشان است؛ 
همه ميدانند كه اگر در اين اوضـاع و      
احوال يكدست و متحد پشت جمهوري 

ظاهر نشوند و زبانشـان  “  آقا” اسالمي و 
الل باليي سر دولت بيـايـد فـاتـحـه        
سياسي كل اين جبهه با عمامه و بـي      

حتي اگر دوره .  عمامه خوانده شده است
اي غرب و آمريكا ميتوانستند محمل و   
عامل پيش بردن تعرض نيم بندشان به 

مـوازيـن   ” جمهوري اسالمي را از مسير 
پيش ببـرنـد،   “  دموكراسي و حقوق بشر

امروز اما اين روزنه هم با بازگشت رژيم 
بسته شـده    “   جامعه جهاني” به آغوش 

اكنون دولت عربستان سـعـودي     .  است
دموكراسـي و    ” چقدر محكوم به نقض 

است جمهوري اسـالمـي     “  حقوق بشر
به اين اعتبار، بعد از !  هم به همان اندازه

مردم بدون هـيـچ حـفـاظ و         “  برجام” 
حايلي در مقابل جمهوري اسـالمـي و     

 . قرار گرفته اند“  جامعه جهاني”كلوپ 
اكنون هيچ محاسبه اي نميـتـوانـد         

نيروي طبقه كارگر ايران، زنان و جبهـه  
آزاديخواهي و مساوات طلبي مـردم و      
خواست مبرمشان براي رفاه، آزادي و     

هـراس  .  امنيت در جامعه را خط بـزنـد    

دولت اعتدال و كل بورژوازي ايـران از    
بـا  .  مطالبات اساسي اين طبـقـه اسـت     

مصاف جمهوري اسالمـي بـا     “  برجام” 
غرب براي بازخريد بـقـاء جـمـهـوري        
اسالمي، به هر قيمت و از جـملـه بـه      
قيمت استحاله، آغاز ميشود، اما روند و   
سرانجام اين مصاف خـارج از حضـور       
دائم مصاف اكثريت مردم محروم ايران 
با جمهوري اسالمي و براي بزيركشيدن 

 . آن قابل تصور نيست
به اين اعتبار، بايد از انتظار و اميد واهي 
به حل مشكالت در چهارچوب افقهـاي  
بورژوازي ايران و جناحهاي آن عـبـور     
كرد؛ امروز بهترين شرايط براي ايـجـاد   
يك سنگر محكم و يك صفبـنـدي و     
اتحاد طبقاتي ويژه در مقابل جمهـوري  
اسالمي و كل بورژوازي ايران مـهـيـا      

تنها زماني اينها عقب خـواهـنـد    .   است
نشست كه شاهد شكلگيري و عـرض    
اندام مطالبات  رفاهي طبقـه كـارگـر،      
خواست آزادي هاي گسترده اجتماعـي،  
مبارزه براي برابري و رفع تبـعـيـض و      
. تامين امنيت كامل در جامعه بـاشـنـد     

رفاه، آزادي   ” منشور همه موادي كه در 
آمده است بـايـد      “ و امنيت مردم ايران

مطالبات اين مـنـشـور    .  برافراشته شوند
الزم است به يك خودآگاهي و يا پيش 
. فرض همگاني در  جامعه تبديل شونـد 

 .حزب ما اين امر را تضمين ميكند
در جهان تا مغز استخوان خفه شده      

از فريبكاراي و وقاحت دول بـورژوايـي   
كه با انحصار كامل بر ميدياي دست بر 
ماشه، تخريب و جنگ در خاورميانه را   
تحت نام امنيت، قتل عام شـهـرونـدان    
غير مسلح عراقي و سوريه اي را مبارزه 

مـيـخـوانـد،     “  دمكراسي” با تروريسم و 
رژيم اسالمي و كل بورژوازي ايران در   
حاكيمت و در اپوزيسيون، اعضا معتـبـر   

داعيه هاي امـروزشـان     .  اين كلوپ اند
بورژوايي “  دمكراسي” ميگويد كه درس 
 ! را خوب آموخته اند

ی وری اسال سم!                                       گ   یا و ده باد   !ز
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هر گونه انتظـار بـراي افـزايـش              
اگر تا كنون فصـل       ! دستمزدها موقوف

دستمزدها مجالي براي وقت خـريـدن     
بورژوازي براي يك سال ديگر بود، اگر 
بازي با اعداد و محاسبه كذايي خط فقر 
و نرخ تورم با نمايش دلسوزي و كارگـر  
پناهي توام بود؛ ديگر نيازي بـه ايـن       

بورژوازي در ايران .  چوب شقه ها نيست
چشم اندازهاي يـك دوره بـازسـازي        
سرمايه نه تنها در ايران بلكه در سراسر 
منطقه را  پيش روي خـود قـرار داده       

در اين افق كارگر ايرانـي بـايـد      .  است
جايگزين ارزانترين هـاي بـازار كـار          
. منطقه، از چين تا بـنـگـالدش گـردد      

تاكنون قراردادهاي موقـت زيـر پـاي        
. حقوق قانوني كارگر را خالي كرده است

در اين مملكت رسما قانون كار بعنـوان  
چهارچوب حداقل حفاظت از ايمنـي و    
جان و حرمت كارگر در وحشي تـريـن     
فرم روابط كاپيتاليستي به يـك قـاب       

كـل  .  دستمال بي ارزش نزول يـافـت    
دولت و قوه قضايي داوطلبانه و با كمال 
ميل به قره نوكرهاي مجيزگوي سود و 
سرمايه تبديل شده و امروز در پله هاي 
نهايي اين فرومايگي و پسـتـي رجـز        

 .ميخوانند
از تك تك تصاوير اين صـحـنـه           

مباحثات مقامات دولتي و كارفرمايي در 
مورد دستمزدها، در فراي مـرز پـديـده       

بـا  .  هاي فقر و نابرابري، جنايت ميبـارد 
مباحثات خود و بـا نـقـشـه تـداوم              
دستمزدهاي زير خط فقر و تـا مـدت       
نامعلوم در موازات افسارهاي گسيخـتـه   
از تورم و گراني و آزادي قيمـت ارز و      
رفع هر گونه مسوليت دولت؛ سيـاه بـر     
سفيد مينويسند از راديو و تلويزيون جار 
. ميزنند كه حق كارگر همين قدر اسـت 

ابدا نيازي به دردسر من و شمـا بـراي     
محاسبه و مقايسه قيمـتـهـا و اقـالم         
. ضروري زندگي روزمره و غيره  نيسـت 

مقامات مربوطه بدقت و  خوب ميدانند،  
اندازه گرفته اند كه اين به مـايـحـتـاج     
گوشت و ويتامين  نميرسد، به مسـكـن   

با اين رقم دارند ميگويند كـه  .   نميرسد
كارگر در اين حكومت حق تفريح ندارد، 

ميگويند كارگر اليق .  حق آسايش ندارد
. لباس و امـكـانـات خـوب نـيـسـت           

عاليجنابان شوراي عالي دستمزد آدمند، 
شعور دادند و ميدانند كه يا  ايـن رقـم     
. دستمزد سر و ته زندگي به هم نميايـد 

دارند ميگويند بدرك كه كارگر جماعت  
بدليل نداشتن پس انـداز، بـا اولـيـن         
نارسايي قلب و كليه بايد بـا كـابـوس      

 . مرگ هم بستر شوند
دستمزد اعالم شده  بطرز جنايتكارانه    

اي  زير خط فقر است اما دايره احـاطـه   
آن از كارگران شاغل و صرف تـولـيـد      

شوراي عالي دستمزد سطح .  فراتر است
بازنشستگي، سطح انواع دريافتي هـاي    
كارگران از بيمه تا  پاداشها را نيز رقـم    

اين رقم مستـقـيـمـا دامـن        .  زده است
بـا ايـن     .  كارگران بيكار را نيز ميگيـرد 

مصوبه بار ديگر هم اعالم شـده اگـر       
كارگران حتي  زماني كه از سـعـادت       
برخوردارند اگر نميخواهد از گرسنـگـي   
بميرد بايد بيشتر كار كند، قدر اشتـغـال   
خويش را بداند و براي حفظ آن به هـر  

 . خفتي تن بدهد
.  اين تصوير تكان دهـنـده اسـت           

دستمزد كارگر شريان اصلـي تـامـيـن       
زندگي يك خانواده است و در امـتـداد     
همان مناسبات دارند تكليف نسل بعدي 
. كارگر را هم كف دستش مـيـگـذارنـد    

مـيـلـيـون         15حاكمان جامعه رو بـه    
كودك جامعه خط و نشان ميكشند كـه  
چقدر ميتوانند قد بكشند، چـه غـذايـي      
ميتوانند بخورند، مرز تحصيالتشان تـا    
كجا ميتواند برود، با تلنبار حسرت خيلي 
چيزهايي كه در دور برشان در جـامـعـه    

طـبـقـه    .  هست بايد بسوزند و بسـازنـد  
بورژوا از هم اكنون دارد براي كودكانـي  
كه سالها بعد چشم بدنيا خواهند گشـود  
تعيين تكليف ميكند  به جرم ايـنـكـه      
والدينش كارگرند، او هم سرنوشتش بـا  
فرودستي و بردگي و كار و جان كنـدن  

و بالخره سـخـنـان    .  عجين خواهد بود
امروز حضرات رو به  من و شما رسـمـا   
اعالم ميكند در تصوير از آن جامعه تـا    

سالهاي متمادي حلبي آبـادهـا، فـقـر،       
كارتن خوابها، كار كودك، فـرسـودگـي    
طاقت فرساي انسانها، خودكشي كارگـر  
در مركز توليدي جاده سـاوه، فـروش       
كليه، تباهي و اعتياد نـاشـي از ايـن          
مناسبات، فحشا و سقوط و مـنـجـالب    

 .همچنان ادامه خواهد داشت... و 
آنچه در مقابل چشم ما در ايـران           

ميگذرد يك جنگ تمـام عـيـار       1394
عليه طبقه كارگر، عليه يك جمـعـيـت    
ميليوني، جمعيتي تشـنـه سـازنـدگـي؛        
جنگي عليه شرافت و نفس انسانيت در   

در اين جـنـگ دارنـد      .  آن جامعه است
مفاهيم حـق و حـقـوق انسـانـي و              

در .  شهروندي در جامعه را شخم ميزنند
اين جنگ شعور انسانها در يك نتيـجـه   
گيري ساده از حقايق سـاده تـجـربـه         
زندگي انسانها را مـورد تـجـاوز قـرار         

 .ميدهند
كارگر در ايران بايـد بـدانـد دوره             

در ادامـه ايـن       .  رونقي در كار نيـسـت  
حكومت و مناسبات سهم او تغـيـيـري    

تبليغات در مورد سرمـايـه   .  نخواهد كرد
داري بدون بحران و با اشتغال كـامـل،   
سرمايه انساندوست يك فريب قديمي و 

 .حساب پس داده بيش نيست
. در مقابل اين توحش بايد ايسـتـاد       

بدون هيچ تـرديـدي شـجـاعـت، از            
خودگذشتگي و استقامت در ميان ايـن    
كارگران و همه انسانهاي زحمتكش و   

اما طبقه كارگر .  شرافتمند ضروري است
و جبهه كارگري  چاره اي ندارند بـجـز   
. اينكه خواستهاي خود را به پيش ببرنـد 

نميتوان غرور و حـق      . بايد پيروز شوند
طلبي و همبستگي را بيكباره بكـنـاري   

 .نهاد و بگور سپرد

ت   ل او ب  و  ه کار    !درت 

 رفاه؛ ...چاره اي جز پيروزي 
 )“منشور رفاه، آزادي و امنيت مردم ايران”بخشي از (

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

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

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

ـ حق برخورداري از كليه امكانات جامعه امروزي براي مصون داشتن فرد از صدمات و 
ارايـه خـدمـات      .   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
نمانيـدگـان 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 نيـسـت  

اين رو حق برخورداري از يك محيط زيست امن و سالم، حق بي چون چراي همگـان  
 .است
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از يكطرف، در دوره اي كـه قـدر            
قدرتي و تك تازي آمريكا در منطقه بي 
اعتبار شده است، و سهم خواهي رقباي 
امپرياليستي در منطـقـه بـه اشـكـال          
گوناگون ابراز مي شوند، در شرايطي كه 
تقابل هاي نيروها و حاكمان منطقه اي 
در خاورميانه فيصله پيدا نـكـرده انـد،        
دولت صهيونيستي هم فرصتي بـدسـت   
آورده است تا گسترش نـفـوذ خـود و        
تحميل شرايط وخيم تري را به مـردم    

امروز فاشـيـسـم    .   فلسطين فراهم آورد
حاكم، مردم فلسطين را در موقـعـيـتـي     
ضعيف تر از گذشته و مـخـالـفـت بـا        

سياست هاي ارتـجـاعـي اش بـراي          
پاكسازي قومي را بشدت ممكن تـر از    

 .سابق مي بيند
از طرف ديگر، گسترش تخاصم و        

حمالت اخير دولت صهيونيستي در اين 
شرايط مورد قبول كـامـل بـورژوازي        
اسرائيل و معياري بـراي مـقـابلـه بـا          
هرگونه احتمال سياست هاي فشار بـه    
اسرائيل براي قبول و برسميت شناسـي  
دولت تام الختيار فلسطيني، از جـانـب     

 .آمريكا مي توانست مطرح شود
 

اين آن شرايطي است كه بر مـتـن        
آن، دولت اسرائيل سعي دارد تا هـرچـه   
بيشتر از كارت مذهبي، با پرچم دفاع از 
يهوديت و حق يهوديان، به گسـتـرش     

درعين حال كارت .  نفوذ خود دست يابد
مذهبي و گسترش حضور در امـاكـن       
مذهبي، به دولت ناتنياهو امكان  مـي    
دهد تا مقبوليت سياسي خود را در ميان 
رقباي ديگر انتخاباتي افزايش دهـد و      
موقعيت مناسب تري بـراي حـزبـش        

 .بوجود آورد

حداقل تاريخ هم نشان داده اسـت         
كه راه حل هاي گوناگون ارائه شده در   
رابطـه بـا تـخـاصـم هـاي دولـت                
صهيونيستي در هـر تـك مـوردي،            
نتوانسته و نمي تواند حتي براي مـيـان   

مـردم  .   مدت هم دوام داشـتـه بـاشـد      
فلسطين بيش از پيش، امـروز كـامـال      
واقف هستند كه هرگونه انتظار پـاسـخ     
قاطع و عقب نشاندن دولت اسـرائـيـل    
توسط حاكمان منطقه و سازمان ملل و   
ديگر مراجع بين المللي، تنها بـيـانـگـر     
توهم به اين مراجع بورژوا امپرياليستـي  
است كه با وجود قطعنامه ها و بيـانـيـه    
هاي رسمي در مورد دولت تام االختيـار  
فلسطين، از هرگونه اقدام در اين مـورد  

عدم پاسخگويي به اين .  طفره مي روند
حداقل خواسته است كه مردم فلسطيـن  
را به تقابل مستقيم با نيروهاي نظامـي  

امروز نـه    .  اسرائيل كشانده ومي كشاند
عباس، و نه هيچكدام ديگر از حاكمـان  
دولت هاي منطقه، و نه سـازمـانـهـاي     
گوناگون بين المللي، مرجعي قابل قبول 
براي اين مردم به حساب نمي آينـد و    
هرگونه توافقي ميان آنها نيز، به اذعـان  
خودشان، نتوانسته و نمي تواند به آرام   

به همين ترتيب .  كردن اوضاع بيانجامد
امروز ديگر نه محكوم اعـالم كـردن       
هاي سياست هاي دولت صهيونيسـتـي   
توسط جمهوري اسالمي، نه نيـروهـاي   
سنتي و موجود، نظير حماس و حـزب      
اهللا و غيره، ديگر به وضوح، ناقابلي خود 
را براي بستن سدي قابل اتكا در مقابل 
حمالت همه جانبه و نظامي اسرائـيـل،   

بي جهت نـيـسـت كـه       .  نشان داده اند
امروز،  بيش از هر دوره ديگري، مـردم  
فلسطين خود را تنها تر از هميـشـه در     
مقابل سياست هاي اولترا راست دولـت  

 . صهيونيستي مي بينند
اينكه دولت اسرائيل با وجود غر و        

لند و نق زدن هاي مراجع بين المللـي،  
مي تواند به پاكسازي كامل دست يابـد  
و به آوارگي مردم فلسطين، حـتـي در     
اورشليم رسميت دهد، و يا اينكه اينبـار  
تقابل ها و عكس العمل هاي مردم در   
فلسطين، مي تواند كامال از شكل هاي 
سابق خود خارج شده و ابعاد جـديـدي     
بخود بگيرد، هنوز پاسخ حتـمـي و از       

 .پيش داده شده اي ندارد
امروز بي شك، دنيا بيـش از هـر            

دوره اي ديگر،  نيازمند حضور قدرتمنـد  
و سازمان يافته طبقه اي است كه از آن 
درجه توانايي و امكان سازماني جهانـي  
برخوردار باشد كه بتواند جـلـوي ايـن      
جهنمي كه سرمايه در مقابل بشـريـت     
قرار داده است، بايستد و آنرا يكـبـار و     
براي هميشه به زبـالـه دان تـاريـخ           

 .بياندازد

ی قالب کار ده باد ا  !ز
حكمتيست  حزب   نشريه هفتگي 

رسمي(  )خط 
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 ...مسئله فلسطين، 

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، به صراحت اعالم مينمايد
مبارزه ما براي برابري، رفع تبعيض و رفاه جزء الينفك مبارزه وسيع تر و 
اساسي ما براي شكل دادن به انقالب اجتماعي و برقراري جامعه برابر و 

مبارزه اي كه سرنگوني جمهوري اسالمي ايران،  . آزاد كمونيستي است
 . اولين  شرط پيشروي و پيروزي آن است

ما  مردم 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

 

دم ” ه، آزادی و ا  ور ر
ان رید“ ا ت  د  !  را 
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