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!كارگران جهان متحد شويد 	

بسته ” جنجال اخير دولت بر سر   
تا سالهاي مديد به “  غلبه بر ركود

عنوان  جفنگ تـريـن پـرده از        
خنديدن سياستمداران حاكم بـه    
ريش مردم در روز روشن طنـيـن   

در سـاعـات     .  انداز خواهد مـانـد  
غروب يك روز از ميان روزهـاي    
ديگر چهار عضو تاكنوني دولـت    
در يك نامه علني بر عليه خود و   
بر عليه رئيس دولت دسـت بـه       

شخص رئـيـس     .  يك كودتا زدند
جمهور مشتاقانه دست همكـاران  
خويش را براي منور ساختن افكار 
عمومي نسبت به شـكـسـت راه      

فـرداي  .  رفته شده بگرمي فشـرد 
آنروز در يك جلسه فـوري  بـه       
طرز كامال اتفاقي يك طرح كـار    
جديد در بيست بند براي نـجـات   
ملت و اقتصاد ملي از يك بحران 
مرگبار توسط همان كابيـنـه بـه      

 ! استحضار عمومي رسيد
بسته اخير دولت، هنوز متولـد       

نشده از جانب چند عضو ديـگـر     
و “  نـاكـافـي   ” كابينه با احـكـام     

. بدرقه شـد   “  محتوم به شكست” 
در اين بسته، درست مثل مـوارد    

هر چه بيشتري از   “  موانع” مشابه 
سر راه سود دهي سرمايه برداشته 

ايستگاه آخر اين بسته هـا  .  ميشود
 .  بر كسي روشن نيست

نامربوط ترين مقولـه  “  افشاگري” 
. به دنياي سياست ايـران اسـت      

بهترين هاي سياست در ايـران      
. آن هستـنـد  “  شكست خوردگان” 

ايران در قرق سياستمداراني است 
كه به همت خود و با كمال ميـل  
از ناكامي و عدم موفقيت در غلبه 
بر ركود اقتصادي، ترجيحا با آمـار  

 .و ارقام و اسناد، سخن ميرانند
هيچ گونه ثبات و اطميناني بر     

هيچكدام از مقامـات، نـهـادهـا،       
قوانين، احكـام و وعـده هـاي          
. مسئولين منطقي بنظر نميـرسـد  

همه مؤلفه هـاي سـيـاسـي و           
اقتصادي جامعه در حال تغييـر و    

سنگ روي سنـگ  .  تحول هستند
و در اين ميان حـجـم   .  بند نيست

گزارشات مربوط به ناكـامـي در     
كنترل بالياي ذكر شده فضـاي    

همـه  .   خبري را اشباع كرده است
چيز به يك سقوط آزاد شـبـيـه        
است كه ميليونها كارگر و مـردم    

 4صفحه ...              زحتمكش 

به اعضا و كادرهاي 
 حزب؛ 

در مورد كنگره 
هشتم حزب 
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 3آذر مدرسي  صفحه 

هراس و دلشوره هاي رفسنجـانـي در     
سفر اخيرش به استان هـمـدان و در       
آستانه ماه عسل برجام را مـالحـظـه        

مردم آگاه تمام حرف ها را مي شنوند و ديگـر  ” :  ميفرماييد
... نمي توان با ظاهرسازي هاي سياسي آنان را فريـب داد   

بخواهيم يا نخواهيم جامعه ايران آگاه شده، جامعه اي كـه  
تعامالت بين المللـي شـرط     ...   آگاه شد، سياسي مي شود

رونق اقتصادي و برگشت كشور به مسير كارهاي اساسـي  
موقعيت بين المللي ما بهتر شـده و تـا       .  و زيربنايي است

هـمـه   ...  همين حد هم ايراني ها عزتي در دنيا پيدا كردنـد 
بايد مواظب باشيم و كسي كه ايران، انقالب، امام و آرمان 
هاي شهدا را دوست دارد، نبايد كارهاي تندي كـنـد كـه      

 .   “...مردم همه چيز را ميدانند... مردم نا اميد شوند
تـعـفـن      -1:  رفسنجاني پس از برجام دو پـيـام دارد         

حكومت اسالمي در جامعه و شكست قوانين آن در زندگي 
ايـدولـوژي و     .  اجتماعي مردم همه جا را در برگرفته است

هويت اسالمي هرگونه پايه جدي سياسي را از دست داده   
و بجاي قدرت بسيج، تنها توان برانگيختن قدرت تحقير و 

جامعه اي كه آگاه شـد،    ” .  انزجار عمومي عليه خود را دارد
 . “سياسي ميشود

. پيچيدگى اوضاع ايران هم دقيقا در هميـن جـاسـت          
رژيم بورژوايي ايران مجبور شده دست به جراحـي الشـه     

حال كه هويت اسالمي نشد، نوبت دميدن در شيپـور  .  بزند
پا گرفتن ناسيونالـيـسـم    .  است“  عزت ملي” ناسيوناليسم و 

چشم دوخته به غرب در جمهوري اسالمي با سركـردگـي   
روحاني،  مضمون هميـن    -رفسنجاني   -محور خامنه اي 

شروع و بستر تـحـول     .  برجام و بالماسكه هسته اي است
اجتناب ناپذيري است كه بورژوازي ايران بعد از يك وقفـه  

و سركوب اسالمي آن، بايد از  57طوالني به دليل انقالب 
 2صفحه...                                          سر ميگذراند

 :كابوس رفسنجاني
 “جامعه اي كه آگاه شد سياسي ميشود”

 فواد عبداللهي

اخيرا فخر السادات محتشمـي       
پور در دومين گردهمĤيي سراسري 

شكر خدا كرده ” زنان اصالح طلب 
خوشبختـانـه تـابـوي       ” كه “  است

مشاركت سياسي زنان شكـسـتـه    
رفسنجانـي نـيـز از        .  “ شده است

و “  قابليت هاي زنـان ايـرانـي       ” 
از اعـالم    ” و “  حضور مديران زن” 

در عرصه هاي “  آمادگي و نامزدي
عـارف  .  گوناگون سخن رانده است

از حضور زنان در ورزش استقبـال  
البته عـالوه  .  و ستايش كرده است

سنگ انـدازي هـاي     ” بر انتقاد از 
، از عدم احساس اعتماد “ مسئولين

و دل ندادن خود زنان به دخـالـت   
عجب دنيـاي  !  هم سخن گفته اند

 .وارونه اي است
مسلما بيان اين اصالح طـلـبـان      
امروزي، نه عليه حقوق پـايـمـال      
شده زنان در حكومـت اسـالمـي      
است و نه عليه ستم مضـاعـف و     

فراتري است كه زن در ايران حتي 
در مقايسه با ديـگـر كشـورهـاي       
. سرمايه داري با آن مواجه اسـت   

رجوع امروز اين جماعت به زنـان،  
 .ناشي از شرايط خاص امروز است

      
از يك طرف، اين سخنوري ها     

ابراز و بيان تبليغاتي است كـه بـا     
نزديك شدن دور جديد انتخابـات،  
آن هم در دوره برجام، فرصتي بـه  

عـدم  .  اصالح طلبان داده اسـت     
وجود چشم انداز هرگونه بـهـبـود    
فوري در وضعيت وخيم اقتصادي، 
آن هم در زماني كه اصول گرايان 
مجلس و مسئوليت ها و مقـامـات   
كليدي را زير سايه  و حضور ولـي  
فقيه در دست دارند، فرصـتـي را     
فراهم كرده اسـت كـه اصـالح        
طلبان بتوانند كلـيـه مشـكـالت       
روزمره جامعه را به پـاي اصـول       

 4صفحه. ...        گرايان بنويسند

دولت عراق مسئول  
قتل عام اردوگاه 
 !ليبرتي است
 حزب حكمتيست 
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دست درازي به مطالبات 
 !جنبش زنان موقوف

 امان كفا

حكومت شكست خوردگان 
 !سرمايه در ايران

 مصطفي اسدپور
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دولت اعتدال و قصه برجام، قصـد         
حال عده اي از     .  ادامه آن روند را دارد

قبيل سحابي، مسعود بهـنـود و فـرخ        
نگهدار  و حزب توده فكر ميكنند كه  با 
حمايت از اين روند به ايران خدمت مي 

  28بازگشت شاه به قدرت را در    .  كنند
مرداد عده اي قيام و نجات ايران و عده 
. اي هم كودتا و خيانت به ايران ميدانند

شـان  “ ديـار و زبـان      “ همه شان هـم    
در (!)  يكيست و خون مقـدس ايـرانـي     

 .رگهايشان جريان دارد
اما اين تغيير چهره، مثل همـيـشـه         

حربه اي براي دفاع، سركوب و تـداوم    
تحميل رسمي و علني فقر، بيكـاري و    
بي حقوقي از جانب دولت كل بورژوازي 

اينها چه با هويت اسالمـي  .  ايران است
و چه با هويت ناسيوناليستي يك هـدف  

امكان تحرك و ابـراز  :  را تعقيب ميكنند
وجود طبقه كارگر و كمونيسم را سـلـب   

توقع و انتظار عمومي براي بهبود .  كنند
اوضاع و خشم از بي جواب ماندن آنـرا    
در هم بكوبند و انتظـار روانـي بـراي        
پذيرش وخامت باز هم بيشتـر اوضـاع     

چرا .  اقتصادي و اجتماعي را ايجاد كنند
كه پتانسيلي در اعماق ايـن جـامـعـه         
ذخيره شده است كه اگر تكاني بـخـورد   
كل محاسبات اين حضـرات را بـهـم        

اين پتانسيل چيزى جز طـبـقـه      .  ميزند
كارگر و محرومان جامعه كه از استبـداد  
و تبعيض و فقر و بيكارى عاصى شـده    

به اين اعتبار رفسـنـجـانـي       .  اند نيست
ديگر نمـي تـوان بـا        ”: درست ميگويد

ظاهرسازي هاي سياسي مردم را فريب 
داد، جامعه اي كه آگاه شود، سـيـاسـي    

اين مردم در تجربه نيم قـرن  “  ... ميشود
حاكميت سلطنت شاه و بيـش از سـه       
دهه حكومت جمهوري اسالمي ميدانـد  
كه بورژوازي ايران و طبقه حاكمه آن،   
با كروات يا با عمامـه در رابـطـه بـا           
مطالبات كارگران، انتظارات نسل جـوان  
و امر برابرى طلبى زنـان و حـقـوق          
كودك حرفى بـيـشـتـر و فـراتـر از             
. رهنمودهاى شاه و آخوند نداشته اسـت 

به اين اعتبار، جـمـهـوري اسـالمـي،        
كمونيسم و طبقه كارگري را در مقابـل  
خود دارد كه با دعوا و نزاع خـانـوادگـى    
جناحها و مناسبات ديپلوماتيك از بنيـان  
بيگانه است و مترصد فرصتى براى بپـا  
كردن يك سنگر طبقاتي مـحـكـم و        
فراهم كردن شرايط اتحاد براي اعـالم    
مطالبات اساسي و رفاهي كل جامعه در 

 . مقابل بورژوازي و دولت آن است
اينجاست كه ديگر بحث بـر سـر            

انتخاب از سر استيصال، يا انتخاب ميان 
مسـئلـه   .  گزينه هاي بد و بدتر نيـسـت  

كمونيسم و تحزب مطرح ميشود و ايـن  
جنبش و حزب ما اجازه نخواهد داد كـه  
آينده ايران توسط جنبشهاي ارتجاعي و 
امتحان شده بورژوازي كه همگي سر و 

كار ” ته كرباس اختناق و تضمين قانون 
 .اند، تباه گردد“ ارزان كارگر خاموش

هر گونه تحول جدي در ايران، نـه       
فقط مطالبات صرفĤ اقتصـادي دهـهـا      
ميليون كارگر را به صف اول مطالـبـات   
جامعه خواهد راند، بلكه همچـنـيـن و      
بويژه كسب و تحميل حرمت اجتماعـي  
آنان را نيز در صدر توقعات و مجـادالت  

فرهنگي و بالمĤل سيـاسـي     –اجتماعي 
 .خواهد نشاند

رفسنجاني فاصله زيادي بـا درك           
اين مسائل دارد و بـا سـورپـريـزهـاي        
زيادي در صحنه سياست ايران مـواجـه   

اين فاصله، هوشي نيـسـت،   .  خواهد شد
. ايشان به اندازه كافي تيز هوش هستند

تـفـاوت    :  اين يك فاصله طبقاتي اسـت 
ديد يك خانواده هفت نفره كـه بـدون     
درآمد كافي در يك اتاق گذران مي كند 
و يك خانواده سه نفره كه بدون احتياج 
به كار كردن در يك ويـالي شـانـزده      

 .اتاقه زندگي مي كند
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تعـامـالت بـيـن       ” رفسنجاني كه گويا 
المللي شرط رونق اقتصادي و برگشـت  
كشور به مسير كـارهـاي اسـاسـي و         

، معلوم شد كه سياسـت  “ زيربنايي است
سـرمـايـه    ” جمهوري اسالمي در بحث 

، “ گزاري، رونق و بـازسـازي اقـتـصـاد       

بـا تـوجـه بـه         “  توسعه و اشـتـغـال   ” 
فاكتورهاي متعدد سياسي، منطقه اي و   
بين المللي مهمي كه بر سـر راه آن        
وجود دارد عمال روي كاغذ مانده اسـت  
و به تخت سينه  مسئله امنيت برخورده 

 :به چند دليل. است
 

جمهوري اسالمي متعلق بـه    :  الف     
منطقه اي كه مـكـان     .  خاورميانه است

حل و فصل تناقضات بورژوازي جهانـي  
عوض امنيـت، رفـاه و آزادي،         .  است

مهندسي هرچه بيشتر خاورميانه قومـي  
و مذهبي تنها نـوشـداروي بـورژوازي      
گنديده بين المللي از آمريكا و بريتانيا و 
فرانسه تا ايران و عربستان و تـركـيـه      

مهندسي منجالبي كـه زمـيـن        .  است
حاصلخيزي براي رشد و گسترش انواع 

مذهبي است، طـرح    -سناريوهاي قومي
هايي كه هر كدام به تنهايي به انـدازه    
كافي قادر اند به جامعه خون بپاشاند، و   

جايـي  .  ايران بخشي از اين سناريو است
كه مسئله اعراب و اسرايل از ريشه حل 

سياست جمهوري اسالمـي  .  نشده است
هرچقدر هم كه معطـوف بـه جـلـب         
اطمينان غرب و سرمايه غربي باشد، به 
معبر ابهامات و تناقضات جهاني سرمايه 
داري در مورد آيـنـده و سـرنـوشـت          

 . خاورميانه برخورد ميكند
ايران تاريخا كانون تـنـاقضـات    :  ب     

حل نشده و كشمكشهاي سـيـاسـي و      
اجتماعي عميقي است كه نه فـقـط در     
اقتصاد سياسي امروز ايران ريشـه دارد    
بلكه از كل تاريخ انكشاف سرمايه داري 

شديدترين تقابلها .  در ايران مايه ميگيرد
طبقـاتـي در       -و كشمكشهاي سياسي 

جامعه ايران در هر دوره اي در جـريـان   
به اين اعتبار سـرمـايـه گـزاري       .  است

صنعتي با افق درازمدت در اين كشـور    
براي سرمايه هاي بزرگ صنعتي معقول 

 .  به نظر نميرسد
و خالصه بـراي جـمـهـوري         :  پ     

اسالمي كه تازه ميخواهد قـدم در راه      
سياست اقتصادي درهاي باز بـگـذارد،     
مصادف شدن اتخاذ اين سيـاسـت بـا      
بحران عميق سرمايه و ركود اقـتـصـاد    

غرب و احتمال سياست هاي حمايـتـي   
دولت هاي مربوطه، يك عامل منـفـي   

 . است
برجام و جمهوري اسالمي با رسميت    

بخشيدن به ورشكستگي ايدولوژيك و   
سياسي رژيم در مقابل مردم و در تمـام  
جوانب زندگي اجتماعي و اقتصادي، بـا  
عريان كردن كـامـل افـالس دولـت         
بورژوايي، حقانيت اجتماعي هـمـه آن     
مطالبات كارگري را كه از همـان بـدو     
روي كار امدن جـمـهـوري اسـالمـي        
كارگران كمونيست در برابـرش اعـالم     
كرده بودند، اشكار ميكنـد و نـيـروي        
بمراتب عظيم پرولـتـاريـاي جـوان و         
صنعتي امروز ايران را براي دنبال كردن 

 .  آنها گرد هم مياورد
امروز طرح فوري مطالبات رفـاهـي        

طبقه كارگر، از بيمه بيكاري تا كاهـش  
زمان كار و افزايش دستمزد تا دفـاع از    
وسيعترين آزادي هاي اجتماعي و سايـر  

منشور رفاه، آزادي ” مواد مطرح شده در 
، سنگر طبقاتي و   “ و امنيت مردم ايران

فرجه مناسبي براي كمونـيـسـتـهـا و        
رهبران عملي كارگري در سطح مبـارزه  

در شـرايـط امـروز      .  علني فراهم ميكند
جمهوري اسالمي در مقابله با طـبـقـه      
كارگر و مطالبات اساسي آن نميتواند به 
هيچ توجيه عوامفريبانه ملي و اسالمـي  

دست اينها در مواجـه بـا     .  متوسل شود
قدرتنمايـي  .  اين خواست ها خالي است

صرف در مقابل طبقه كارگري كه راهي 
براي عقب نشستن ندارد تنها بر شـدت  

 . اعتراضات آتي ميافزايد
الزم است بار ديگر بـر اهـمـيـت            

جنبش مجامع عمومي بعـنـوان ظـرف      
سازماندهي مطالبـات و اعـتـراضـات         

تنها ايـن شـكـل      .  كارگري تاكيد كنيم
سازماندهي توده اي اعتراض كـارگـري   
ميتواند خال تشكلهاي كـارگـري جـا        
افتاده را در كوتاه ترين زمان پر كنـد و    
در برابر رژيمي كه حذف، ترور و سر به 
نيست كردن رهبران كارگري پيشـه و    
تخصص شوم آن است، توده متشكل و 

اين فرصت .  متحد كارگران را قرار دهد
 .را نبايد از دست داد

ت   ل او ب  و  ه کار    !درت 

 ...كابوس رفسنجاني 
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رفقاي عزيز با گرمترين درودهـاي         
 رفيقانه،

به اطالعتان ميرسانم كه كـنـگـره         
هشتم حزب در نيمه دوم فوريـه سـال     

. ، برگزار خواهد شـد   2016آينده، سال 
همگي شاهد تغيير سريع اوضاع چه در   
ايران، چه در خاورميانه و چه درسـطـح   

ايـن تـغـيـيـرات        .  بين المللي هستيـم 
سواالت و وظايف جديدي را در مقابـل  

كـنـگـره    .  حزب حكمتيست قرار ميدهد
هشتم حزب مكاني است كه بايـد بـه     
دقت و با آمادگي تمام در مورد اوضـاع    
جديد، مولفه هاي تازه در اوضاع ايـران  
و خاورميانه و جهان بحث كرد، بر سـر    
آنها و مهمتر از آن بـر سـر وظـايـف         
جديدي كه در مقابل حـزب مـا قـرار        
ميگيرد هم جهت و هم اولويت شـد و    

اين كنگره محل تصميم .  تصميم گرفت
گيري در مورد موثرترين راه دخالت مـا  
در اين اوضاع و در متحقق كردن يـك  
دنياي آزاد و برابر به قدرت خود مـردم    

كنگره هشتم حزب عالوه بر اين .  است
بايد بتواند با ديدن موقعيت امروز حـزب  
حكمتيست، نه فـقـط دسـتـĤوردهـاي        
تاكنوني حزب حكمتيست را تثبيت كند 
بلكه و مهمتر براي گسترش و تعمـيـق   
 . اين موقعيت همفكري و تصميم بگيرد

حزب حكمتيست امروز در جـدلـهـاي      
سياسي، فكري و اجتماعي جامعه حزبي 

حزب حكمتـيـسـت    .  شناخته شده است
بعنوان حزبي كمونيستي، حـزبـي ضـد      
ناسيوناليسم و مذهب، مدافع مـدنـيـت      
جامعه، حزبي سازش ناپذير در قـلـمـرو    
منافع طبقه كارگر و انسانيـت، حـزبـي      
براي انقالب سوسياليستي، حزبي روشن 
با سياستهاي كمونيستي، حزبي كه پايه 
خود را اساسا در طبقه كارگر جسـتـجـو    

حزبـي كـه     .  ميكند، شناخته شده است
طيفي از كـارگـران كـمـونـيـسـت و            
كمونيستهاي ايران سياستها و نظراتـش  
را سياست و نظر خود ميدانند و بـه آن    

كنگره بايد با تشخـيـص   .  ارجاع ميكنند

اين موقعيت نقشه حزب براي ايـفـاي     
 . نقش جدي تر در جامعه را تعيين كند

كميته مركزي همه كادرها و اعضـا       
حزب را به دخالتي فـعـال در تـدارك        
سياسي كنگره، در طرح سواالت تعييـن  
كننده در مقابل حزب، در جـواب دادن    
به اين سوالها و در برگزاري يك كنگره 

 .غني و موفق دعوت ميكند
كميته رهبري هيئتي سه نفر منتخب    

از رفقا فواد عبداللهي، امان كفا و خالـد  
حاج محمدي را به عنوان هيئت نظارت 
بر كل انتخابات كنگره تعيـيـن كـرده      

 .  است
توجه شما را به موارد مهم زير جـلـب     

 . ميكنم
كنگره هشتم حزب، غيرعلنـي   •

و طبق موازين و ضوابط كنگـره هـاي     
 . غيرعلني حزب برگزار خواهد شد

هيئت نظارت بر انـتـخـابـات      •
كنگـره بـزودي سـهـمـيـه بـنـدي               
تشكيالتهاي مختلف، موازين و تـاريـخ   
شروع انتخابات را به اطالعتا ن خواهـد  

 .رساند
محل و تاريخ دقيق كنگره، به  •

نمايندگان كنگره اطالع داده خـواهـد     
 .شد
 

به زودي نحوه تدارك سياسي كنـگـره،   
موازين و آئين نامه و دستور كنگـره را    
. روشن و به اطالع تان خواهد رسـيـد    

براي اطالعات بيشتر در مورد  كنگـره،  
و يا ارسال پيشنهادها، اسناد پيشنهـادي  

: ، مـيـتـوانـيـد بـا آدرس حـزب             ... و 
hekmatistparty@gmail.com     تماس

 .بگيريد
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، كمـپ  2015اكتبر   29بنا به گزارش سازمان مجاهدين خلق ايران، روز پنجشنبه      
ليبرتي مورد حمله موشكي قرار گرفت و در خالل آن دهها تن از اعضا و هواداران ايـن  

شواهد نشان ميدهد كه اين تعرض جنايتكارانه در ادامه تبـانـي   .  سازمان قتل عام شدند
ها و بند و بست هاي تاكنوني بين دولت عراق و جمهوري اسالمي صـورت گـرفـتـه       

پـر  . حزب حكمتيست تعرض دولت عراق به كمپ ليبرتي را كامال محكوم ميكند. است
ما از سازمانها و   .  واضح است مسئوليت اين جنايت مستقيما بر عهده دولت عراق است

نهادهاي مدافع حقوق انسان و همه جريانات چپ و آزاديخواه ميخواهيم اين كشتار را   
محكوم كرده و خواستار خاتمه دادن به اين تعرضات عليه پناهندگان كمپ ليبـرتـي و     

 .پايگاههاي مجاهدين در عراق شوند
ما دفاع از جان، زندگي و حرمت اين انسانها را وظيفه خود و هر جريان مسئـول و         

صرف نظر از اينكه اين افراد چه رابطه دور و يا نزديكي با .  مدافع حقوق انسان ميدانيم
ايـن  .  سازمان مجاهدين دارند، بايد به عنوان انسان حقوقشان به رسميت شناخته شـود 

انسانها حق دارند فورا به يك كشور امن منتقل و تا گرفتن حقوق پناهنـدگـيـشـان از       
ما بار ديگر اعالم ميكنيم كه تنها راه نـجـات       .  امكانات زندگي مكفي برخوردار باشند

موثر انسانهاي گرفتار آمده در اردوگاه ليبرتي اعزام آنها به كشورهاي پناهـنـده پـذيـر       
وظيفه سازمانها و نهادهاي بين المللي امور پناهندگي است كه در ايـن راسـتـا        .  است

 .  اقدام كنند
 )خط رسمي(حكمتيست  –حزب كمونيست كارگري 
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 دولت عراق مسئول  قتل عام
 !اردوگاه ليبرتي است 

 )  خط رسمي(اطالعيه حزب حكمتيست 

 به اعضا و كادرهاي حزب؛ 
در مورد كنگره هشتم حزب 

 )خط رسمي(حكمتيست 
 

 آذر مدرسي  

 
رفاه و آزادي بدون احساس امنيت، بدون زندگي در شرايطي امن، كه در      

آن شهروندان در هراس از فقر،  جنگ و تخريب، و بدون هراس از  بـدتـر   
شدن اوضاع، به هر سرنوشتي كه سرمايه براي آنها رقم ميزنـد تسـلـيـم       

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

آن  شهروندان بتوانند  رفاه  و آزادي را تجربه كنند، تحقق مطالبات برحـق  
اين حكم امروز بخصوص، در شرايطي كـه جـهـان        .  مردم ممكن نيست

سراسر به ميدان تعرض تروريسم دولتي و غيردولتي تبديل شـده اسـت،     
حزب كمونيست كارگري ـ حكمتيست مـدافـع     .  بيش از پيش صدق ميكند

برچيدن ارتش و نيروهاي مسلح حرفه اي، انحالل ارتش و سپاه پاسـداران  
و نيز كليه سازمان هاي نظامي و انتظامي و جاسوسي و اطالعاتي مـخـفـي    

 .  است

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

   
http://hekmatist.com/2015/Hekmatist Manshour.html 
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حكمتيست  حزب   نشريه هفتگي 

رسمي(  )خط 

www.hekma st.com 
 فواد عبداللهي: سردبير

fuaduk@gmail.com 
 تماس با حزب 

hekmatistparty@gmail.com 

  

بطور نقشه مند به قعر دره پرتاب ميشوند    
و دستشان به هيچ خس و خاشاكي نميرسد 
تا براي مدت كوتاهي هم كه شده بـه آن    

در راس اين سناريـو يـك     .  چنگ بياندازند
دستگاه بزرگ دولتي لم داده و بجز هذيـان  
.  گويي زحمت ديگري بخود روا نمـيـدارنـد   

گستاخي و خونسردي صاحبان جـامـعـه و      
نوكران ژورناليست و آكادميست آنها سـرب  

 .داغ را در رگهايتان جاري ميسازد
هيچ كس به اندازه اين جماعت با دقت      

كامل از تاثيرات سياستهاي خود بر زندگـي  
ميدانند، خـوب    .  قربانيان خود واقف نيست

ميدانند كه با هر درصد از تورم چند لقمه را 
يـكـي   .  از دهان چند آدم سيه روز مـيـدزدد  

پس از ديگري حقه بازترين و پست تـريـن   
نمايندگان بورژوازي روي صحنه مياينـد و    
. زندگي فوج فوج مردم را به بازي ميگيرنـد 

امروز ديگر حتي لزومي نمي بينند ظاهرا كه 
شده براي كارگر دل بسوزانند، وعده سـبـد   
كذايي پروتئيني را بدهند، ديگر حـتـي از       

كودكان خياباني خبـري  “  جمع آوري” لزوم 
 . نيست

اما دشمنان بمراتب خطرناك تر طبقـه       
كارگر آن كساني هستند كه سيـاسـتـهـاي     
دولت و صاحب منصبان جامعه را ناشي از   
. ناتواني و اشتباه و بي عرضگي آنها ميدانند

واقعـيـت   .  اين ادعا بمراتب مسموم تر است
اينستكه آنچه جلـوي چشـمـان مـاسـت          

ايـن  .  جامعه سرمايه داري اسـت   “  بحران” 
. مستقيم كسـي نـيـسـت      “  تقصير” بحران 

همانقدر كه غرش كوههاي آتشفشان هـم    
فرق ايـن دو    .  تقصير مستقيم كسي نيست

پديده اينست كه بحران تر و خشـك را        
بحران مكـانـيـسـم     .  كور نيست.  نميسوزاند

دست بورژوازي است كه از طبقه كـارگـر     
انتقام بگيرد، به عقب براند و دور جديدي از 
. شكوفايي را بر دوش كارگر سازمان بدهـد 

بر عكس ادعاي دروغين آنچـه در ايـران       
ميگذرد هيچ نشانه اي از سرگرداني سياسي 
.  در صف سكانداران جامعه را برخود نـدارد   

بخش هاي مختلف بورژوايي هر اختالفـي  
كه در ميان خود داشته باشند رو به طبـقـه   
كارگر و عقب راندن اين طبقه صف متحد و 

آيـا  .   قطب نماي مشتركي در دست دارنـد   
واقعا مسخره نيست رفسنجاني يا روحاني و 
احمدي نژاد در مقام دفاع از كـارگـر  در         

؟ آيـا    ! مقابل ديگري روده درازي مينماينـد 
مسخره نيست كه چسناله هاي محجوب و 
خانه كارگر را حتي با زبان معوج خودشـان،  

“ حفظ شئونات جمعيت كارگري” به حساب 
 ؟ !نوشت

جنگ بورژوازي ايران و جمهوري اسالمـي  
بر عليه طبقه كارگر هنوز نشاني از پايان را   

تـا هـمـيـن جـا          .  از خود بروز نداده است
بورژوازي دوره معاصر ايران ظرفـيـتـهـاي     
بسيار باالي از توحش در استثمار طـبـقـه      
كارگر و تحميل فالكت به تـوده عـظـيـم       
. زحمتكش جامعه را به نمايش گذاشته است

تلخ ترين جنبه در ايـن مـتـن، تـعـرض          
ايدئولوژيك و اخالقي طبقه بورژوازي بـه    
. ساده ترين موازين انساني آن جامعه اسـت 

تماشايي است حكومتي كه بعد از چـهـل       
سال جز عقب راندن زندگي تـوده بـزرگ     
مردم هيچ بيالن مثبتي را براي نـمـايـش      
ندارد، از چپ و راست قربانيان خود را مورد 
حمله قرار ميدهد، كارگر را مقصر قـلـمـداد    
ميكند، دستمزدهاي فكسني هنوز پرداخـت  
نشده او را  از سرش هم زيادي ميـدانـد و     
هنوز دو قورت نيم از فرهنگ كار در جامعه 

رفاه و آسايش و امـنـيـت        .   طلبكار است
سرشان را بخورد، آيا ميتوان از حضرات در   

 مورد فرهنگ توليد و توسعه پرسيد؟  
اين منطق و كاركرد جامعـه سـرمـايـه           

سرنوشت طبـقـه كـارگـر در         .  داري است
. چهارچوب نظام مبتني بر سود همين است

در اين منطق بهشت و مـديـنـه فـاضـلـه         
سرمايه آنجاست كه بتوان كارگر را مجانا و 

بردگـانـي   .  دقيقا مشابه بردگان بكار گرفت
. كه بعد از اتمام كار گورشان را گم ميكننـد 

تنها نشانه تمدن در بـرده داري مـدرن           
آزادند .  سرمايه در اينست كه كارگران آزادند

كه از زور گرسنگي به قراردادهاي مـوقـت   
نه تنها آزادند بلكه حتي از حـق  .   تن بدهند

آزادند از ميان جانوران بد و . راي برخوردارند
آزادند بـه كـار     .  بدتر يكي را انتخاب  كنند

شاق تن در دهند و كودكان خود را بـكـار     
آزادند زندانها و ديوارهاي تيرباران و . بسپرند

تفنگهايي كه بسوي قلبشان نشانه ميرود را 
آزادند كـه در دل        .  با دستان خود بسازند

سكوت شبانه بر سرنوشت خود لعنـت بـه     
 . آسمانها بفرستند

اما كارگران محكوم به تحمل اين بـردگـي   
راستي قدرت جادويي يك اعتصاب .  نيستند

كارگري در چيست كه بساط قدرت نمايي و 
حق بجانب سياستمداران سخيف بورژوايـي  

“ عاقبت انـديشـان    ” را بر هم ميزند، راه بر 
طبقه شان هموار ميكند؟ اين كدام اكسـيـر   
است كه از زن و مرد  و كودك سخنگويان 
بي همتا در ادعاي كيفر خواست كل طبقـه  
را ميسازد؟ چرا از رهبران يك تك اعتصاب 
كارگري سخنگويان يك انقـالب جـلـوي      

 صحنه رانده ميشود؟ 
 

بورژوازي در ايران در يك نكته محـق       
. است و آنهم ترس از طبقه كـارگـر اسـت     

ترس از انقالبي كه همه موجوديت آنها را   
انقالبي كه بزحمت ميتوان .  برباد خواهد داد

 . آنرا در نيمه راه  متوقف ساخت

اين را بكرات و  بوضوح در سخنراني هـاي    
اشك تمساح ريـخـتـن      .  اخير مي توان ديد

براي  زنان، آنهم از زبان رفسنجاني، رئيـس  
مجمع تشخيص مصلحت نظام جـمـهـوري    
اسالمي، نشانگر موقعيت و شـرايـط امـروز      

 .است
از طرف ديگر، مدتي است كه موقعـيـت        

زنان در عرصه اقتصاد كشور، جايگاه زنـان    
بمثابه نان آوران بسياري از خانواده ها، بـه    
مراتب  توانايي جمهوري اسالمي را در پشت 

چه در سظح اجتماعي ( پرده نگه داشتن زنان 
بـا مشـكـالت      )  و چه در سطح سـيـاسـي     
ادامـه اعـمـال      .  ابژكتيوي مواجه كرده است

فشار و سد ساختن در مقابل نيمي از جامعه، 
آنهم در كشوري چون ايران كه ذات آن بـا    
سنت هاي قرون وسطايي اسالمي، از همان 
ابتدا ناسازگار بوده است،  كل حاكمـيـت و     
نمايندگان مجلس اش را بارها به ابراز ترس 

“ مشـكـل  ” و نياز به پاسخگويي بـه ايـن       
، “ مشـكـل زنـان     ” اما ايـن      .  كشانده است

منحصر و مختص به يك جناح و يا بخشـي  
ايـن  .  از جمهوري اسالمي نبوده و نـيـسـت   

است كه كل حاكميت، جدا از رده “  مشكلي” 
مشكلي . ها و جناح هايش، با آن مواجه است

كه خود ناشي از تناقضي پايه اي تـر، در        
جامعه ايران، در جامعه سياسي و انـقـالب       

در اين كشور، روبناي اسـالمـي،   .  ديده است
تنها روپوشي براي اعمال ديكتاتوري سياسي 
در آن است كه بنا به شرايط خاصي كه ايـن  
جامعه از سر گذرانده است، بـه حـكـومـت       

زن ستيزي در ديـكـتـاتـوري       .  رسيده است
جمهوري اسالمي، نيازي براي كل بورژوازي 
است،  نيازي كه  بدون وجود عـريـان آن،     
گسترش ابعاد مبارزه طبقاتي و صف بـنـدي   
هاي  جديد مي تواند  كل  فلسفه جمهوري 
اسالمي و رابطه كار و سرمايه را به سرعـت  

به همين دليل است كه جمهوري .  تغيير دهد
اسالمي رسما و علنا به حقوق برابـر زن و      
مرد در ايران رضايت نداده و نمي دهد و در   
بهترين حالت تنها مبادرت به چشم پوشي از 
عدم اجراي قوانين خاص اسالمي در مقابلـه  

انتظار دستيابي حقـوق  .  با حقوق زنان ميكند
برابر زن و مرد، در ايران تحت حـاكـمـيـت     
جمهوري اسالمي، نه فقط به معناي عـقـب   
نشيني جناح اصول گرا، بلكه تنها در شرايط 
عقب نشيني كل حاكميت اسالمي سرمـايـه   

تصوري غير از اين، تـنـهـا    .  ممكن مي شود
بيانگر توهم پراكني و  شارالتانيسم محـض  

سخنان امروزي اصالح طلبان، هـيـچ   .  است
بنيان واقعي در ايران ندارد و بيـش از هـر       
چيز، كپي برداري از اظهارات جرياناتي است 
كه در غرب سنتا در رابطه با عدم حضور غير 

اين دوبله ابلهانه . سفيد پوستان دنبال ميكنند
اي است از همان اعالم آمارهاي  تـنـاسـب    

“  سفيد و سـيـاه  ” عددي و نسبي چهره هاي 
در شركت ها و موسسات، و بعضا كـرسـي     

تصوري ساده لوحانه .  هاي پارلماني در غرب
و كم عمق كه براحتي به ضد حمله و عكس 
خود در مقابل همان جنبش هاي بـرابـري     

اين هـمـان تصـوري      .  طلب مبدل مي شود
است كه انتخاب تاچر در انگليس را نشـان    
قدرت زن، و يا اوباما در آمريكـا را نشـان       
پايان يافتن نژادپرستي در آن كشـور مـي       

 !! نامد
خواست برابري زنان در ايران در تمامي      

عرصه ها، متعلق به جنبشي ديگر، جنبـشـي   
الطائـالت بـه     .  حي و حاضر در ايران است

اصطالح اصالح طلبان حكومـت اسـالمـي      
سرمايه در ايران، بيش از اين نخ نما و بـي    

اين تنها خام خيالي اين جـنـاح     .  رمق است
حاكميت است كه بخواهد چنين جـنـبـش      

مـبـارزه بـا اصـول         ” عظيمي را تحت نام   
جنبشـي بـرابـري      .  بي اعتبار كنند“  گرايان

طلبانه، جنبشي انقالبي كه روزمره  بـراي      
برابري زن و مرد در جريان اسـت، بسـيـار      
ريشه دارتر و تنيده شده در كل منـاسـبـات    
اجتماعي در ايران است كه بتوانند آنـرا بـه     

ايـن  .  قصد انتخابات، از ريل خود خارج كنند
را جناح اصول گرا به انحا مختلف ابراز كرده 

و “  فتنه دشـمـن    ” است و برايش تحت نام 
هم حساب باز كرده “ نفوذي هاي آمريكايي”

تبليغات صدمن يه غاز و اشك تمساح .  است
هاي سران ريز و درشت جمهوري اسالمـي،  
پروراندن تصور امكان تحقق هرگونه برابري 
زن و مرد در ايران جمهوري اسالمي، خـود    
در عين حال بيانگر محبوبيت و ريشـه دار      

خواسـتـي   .  بودن اين خواست در ايران است
كه تضمين تحققش، تنها با قـدرتـگـيـري       
نيرويي در جامعه ممكن اسـت كـه هـيـچ         

سوسيالـيـسـم    .  منفعتي در اين تبعيض ندارد
بطور واقعي امروز تنها بشارت دهنده تضمين 
برابري زن و مرد در تمامي عـرصـه هـاي      
 . اقتصادي، سياسي و اجتماعي در ايران است

 ...دست درازي  به  ...حكومت شكست خوردگان 


